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30 Miliony Dolerių Laivynui

musų

New York

genimo

400 Mėty Senumo Istorija 
Apie Kolumbą Atvežta Čia

Išeina Kasdien, Apart Nedčldienių

Nieko Neprileidžia Prie 
5 Areštuotų Darbininkų 
Birmingham, A labame]

300 TŪKSTANČIU 
MŪŠIAI CHINI JO J

'Praeitą ne
dėldienį pajūriuose 1 bęši

*Ldkisvės” piknike, kaip jau 
žinoma, dalyvaus net chicagie-

mus 
kokis

Šiandie, 3 Valandą po Piety, su Demonstracija Lydės Jo 
Kūną Tūkstančiai Baltųjų ir Negry Darbininkų; Levy, 
Smarkus Bedarbių Veikėjas, Krito kaip Auka ‘Demokra
tinės” Policijos ir Negrų Buržuazijos

Sovietų Pramonė Antra 
Tiek Pakilo per Du 
Paskutinius Metus

okinėjant 
tik todėl, kad

Didysis Conn. Valstijos 
Darbininkiškų Draugijų 
Išvažiavimas, Liepos 4

Bolivijos Revoliucija 
Smūgis Amerikos 

Imperialistams

Policija Nužudė 34-ris 
Darbininkus BohuM

Kiekvieno pažangiojo delegato 
pereiga yra: išaiškinti fašistų 
klastas ir jų niekšdarystę SLA 
sėime. Reikia parodyti visiem 
SLA nariam darbininkam ti
krasis fašistų veidas.

Didėjąs Karo Pavojus 
Francijos su Italija

KAD TIKAS JĮ 
PAS1GAUČIATAI 
JO DOLERIAI TUOJ
PERSIKRAUSTYTU 
ĮMANO KIŠENĮ

težins, o Išlaimėsite Pasaulį!

TU SMETONUOTAS 
FAŠISTE GREIČIAU 
GALĄ GAUSI, BET 
MANĖS NEAPGAUSI!

NEW YORK. — Rankraš- 
tis, parašytas vieno Golum- 
bo draugo 400 metų atgal, 
pasiekė Ameriką. Jį surado 
vienam Ispanijos knygyne 
užmirštą, .kaipo nesvarbų 
dokumentą. Dabar pasiro
dė, kad tai neapkainuojamas 
istorinis dokujnentas. Jąme 
aprašytas Columbo gyveni
mas ir atradimas Amerikos. 
Per daugelį metų Amerikos 
istorikai jieškojo Europos 
knygynuose originalių raštų 
apie Columbą ir atradimą 
Amerikos, ir galų gale pasi
sekė surast vieną. Sakoma, 
dar apie šešių istorikų raš
tai randasi kur np^si Euro
pos knygynuose. (

išgabenti kelioliką milionų ne
grų iš Jungtinių’Valstijų i)* ap
gyvendinti juos toj humbugo 
respublikpj. Tokiomis, pinigus 
iš nesupratėlių traukiančiomis 
pasakomis Garvey ir jo sėbrai 
stengiasi suparalyžiuoti revoliu
cinę negrų darbininkų kovą J. 
Valstijose. Jie visomis keturio- 

komunistų 
- kovot uz

Bedarbė atsiliepia ant 
spaudos. ' Knygos šią vasarą 
parsiduoda prasčiau, negu kita
dos. Laikraščių prenumerato
rių didelė dalis prašo siuntinė
ti jiem, laikraštį bargan, kol 
gaus darbą. Tie draugai, ką 
dirba, privalo daug didesniu uo
lumu paremti mūsų dienraščius 
ir kitas įstaigas, v x

POLICIJA SU NEGRU BURŽUAZINIAIS 
PATRIOTAIS NUŽUDĖ ALF. LEVY, 

KOVOJANTĮ NEGRĄ DARBININKĄ;•

ROMA. — Italijos finansų 
ministeris senate pareiškė, 
jog kiek Franci j a skirs dau
giau pinigų ginklavimuisi, 
tiek pat ir Italija skirs sa
vo ginklavimuisi prieš Fran- 
ciją. Pranešimai iš Londo
no kalba anie karo pavojų 
tarp Francijos ir Italijos.

Bolivijoj, Pietinės Ameri
kos respublikoj, grupė armi
jos oficierių su Anglijos im
perialistų pagelba padarė 
perversmą; išvijo Jungtinių 
Valstijų berną Silosą iš 
prezidentystės, o jo vieton 
pasodino Bautistą Saave
dra, parsidavusį Anglijai. 
Įnirtusioje penkių dienų ko
voje žuvo didelis skaičius 
Bolivijos darbininkų, kurie 
gynė Sileso valdžią, nesu
prasdami, jog jis viso labo 
buvo tiktai Wall Stryto pe
niukšlis. Bolivijoj Koitiunis- 
tų Partija, gimusi tik pora 
metų atgal, , buvo .- dar per- 
silpna, kad < sumobilizuot 
darbininkus į revoliucinį ka
rą lygiai: prieš imperialistus 
Anglijos,, kaip ir Jungtiniu 
Valstijų, ir prieš pačią savo 
šalies buržuaziją, ir per ko
vą paimt’ visą galią į darbo 
žmonių rankas.

Šis paveikslas vaizduoja, kaip Kaunijos lietuviška fašistija Vytauto jubilčjaus meškere 
stengiasi prisimeškeriot dolerių iš darbininkų kišeniaus. Tiems šmugelninkams užkerta 
kelią tik\ darbininkų susipratimas, kurį komunistai skleidžia gyvu žodžiu ir savo spaudoj.

LA PAZ.—Policija nuŽnd# 
34 asmenis, per užpuolimą 
ant darbininkų ir studentų 
demonstracijos birželid, 
d., gatvėse šalies sostinės v• 
La Paz.

WATERBURY, Conn. — 
Visi Connecticut valstijos 
lietuviai, pribūkit į lietuvių 
darbininkiškų organizacijų 
2-ju apskričių išvažiavimą, 
4 d. liepos, Lietuvių Darbi
ninku Pasilinksminimo Dar
že, už Lakewood ežero, Wa
terbury. Čia visi išgirsite 
raportą iš SLA 36-to seimo 
įvykiu. Kalbės d. R. Miža
ra, “Laisvės” redaktorius, 
kuris dalyvavo seimelį

Dainuos chorai: vietinis 
Vilijos Choras. New Bri- 
taino mišrus Vilijos Choras. 
Gera muzika šokiams ir 
daugiau įvairumų.

Kelrodis: Gatvėkariais at
važiavę į Waterbury, paim
kit Lakewood gatvekarį 
North Main St ir yažiūdkit 
iki Lakewood parko; paėjus

Kuomet aš pamačiau tą ’sui 
diotėjusį niekšą taip 
ir džiaugiantis 
policija muša darbininkiškus 
delegatus, man tuojau kilo klau
simas: iš kur pas mus radosi 
kantrybės per tuos ilgus metus 
būti, vienoj organizacijoj su pa
našiais išsigimėliais ?’n

nepamatuotus reika- 
“tie kuopų atstovai” 

Gal jie reikalavo to mi- 
liori’a dolerių? Gal jie reikala
vo užleisti jiem prezidiumo vie
tą?/ Niekb panašaus! Jie rei
kalavo tik vieno žmogaus į man
datų komisiją, kuri sudaro sei
mą! Jie reikalavo vieno žmo
gaus tam, kad pažiūrėjus, koįcie 
skundai buvo paduoti ant pa
žangiųjų delegatų. Jie reikala
vo vieno žmogaus į mandatų 
komisiją, kad suradus fašistų 
klastas mandatuose! Tačiaus 
apie* tai fašistų spauda ir tasai 
“pajreiškimaą” nesako nė žode
lio.? Jie stengiąsi nutylėti ir 
kaiįp nors paslėpti nuo SLA na-

Pasilikę Lietuvių Auditorijoj 
fašistai su savo pakalikais priė
mė neva atsišaukimą varde 
“SLA 36-to seimo,” kur tarpe 
kitko sekamas “argumentas” 
įveltas: . *

“Vos atsidarius Seimui, kai 
dar nebuvo nė patikrinti delega
tų mandatai, tie kuopų atstovai, 
atėję į svetainę kartu su skait
lingu būriu savo talkininkų, ne
turėjusių jokios teisės dalyvaut 
Seime, ėmė- garsiai šaukt, ne
pamatuotus reikalavimus statyt

Tpinnini nku i 
anti kėdžių lipt.”

Kokius 
ha v i muš 
statė ?

NEW YORK.—Pereitą penk
tadienio vakarą policija su mu
šeikomis mirtinai primušė Al
fredą Levy, negrą darbininką, 
delegatą į bedarbių suvažia
vimą, kuris įvyks Chicagoj, lie
pos 4-5 d.

Levy buvo vienas iš narsių 
darbininkų, kurie gynėsi, kada 
policiniai galvažudžiai užpuolė 
trankyti bedarbių ir dirbančių
jų mitingą, sušauktą Komunis
tų Partijos ir Jaunųjų Komu
nistų Lygos, ties 134th St. ir 
Lenox Ave., atvirame ore, New 
Yorke. Patsai pamatinis mitin
go tikslas buvo protestas prieš 
negrų darbininkų korimą, degi
nimą ir šaudymą pietinėse vals
tijose.

Gėdingiausią rolę, • kaipo 
žmogžudiškos policijos talkinin
kai, sulošė smulkiai-buržuaziniai 
negrų patriotai, pasekėjai Gar- 
vey’o. O Garvey, kaip žinoma, 
yra prigavikas bloferis, kuris iš
viliojo milionus doleriu iš ne
grų, žadėdamas jiems įsteigti 
respubliką Afrikoj, kas reiškia

Kuomet Gegužio ir kompani
jos pašauktoji į Lietuvių Audi
toriją policija ir slugeriai dau
žė pažangiuosius delegatus ir 
spėką varė juos iš svetainės; 
kuomet svetainėj aidėjo tik mo
terų dejavimai ir šauksmai, tai 
“brolis” Vitaitis (“Tėvynės” re
daktorius) stovėjo ant estrados, 
visomis pajėgomis plojo ir juo
kėsi.
Paskui pribėgo jo žmona (bu
vusioji Krasauskienė), kuri ap
kabino ir pabučiavo Stasį.

Žinoma, Vitaitis manė, kad 
tai labai išmintinga ir verta 
džiaugtis. Bet tai trumparegio 
džiaugsmas. Vitaičio trumpa
regystė pasireiškia ne tik fizio
loginiai, bet ir politiniai.

SHANGHAI.—Mūšis tarp 
armijos “centralines” Chi
ang Kai-sheko

ton pusėn ežero) ten mūsų 
išvažiavimas. Autoipobiliais 
irgi ^tas. pat$ kelias,

ALDLD ir LDSA /.
Apskričių Išvažiavinfo

i Komitetas

WASHINGTON. — Kuo
met visoje šalyje siaučia be
darbe; kuomet astuoni mili- 
onai bedarbių su savo šei
mynomis pusbadžiai gyvena, 
Amerikos valdžia paskyrė 
30 milionų dolerių “pageri
nimui” 'trijų kariškų laivų. 
“Pagerinimas” reiškia ap
ginklavimas naujausios rū-

Buvo tokio svieto, kurie 
bandė įsišnekėti, kad Massa
chusetts chorai nevažiuos į 
“Laisvės” pikniką, esą, tik 
laikraštinis blofas. Girdi, ren
gėjai nori vienus chorus kitais 
pagąsdinti, kad geriau prisi
rengtų dainuoti.

Draugučiai, “Laisvė” skiria-r 
si nuo visų lietuviškų gazietų. 
“Laisvėje” blofų nesulauksite. 
Už Massachusetts chorus mes 
nekalbame, kalba jie patys:

'■ Dabar SLA kuopom ir na
riam pasirinkimas padaryti bus 
labai lengva: su mušeikom ar 
su ?tais, kurie kad ir mušami, 
bet kovoja už narių teises; su 
šmugelninkais, fašistais ar su 
darbininkais. Visiškai neabejo
jame, kad milžiniška'■ didžiuma 
SLA ndrių pasakys: mes su 
darbininkais prieš fašistus; mes 
su pažangiaisiais SLA nariais ir 
didžiumos Seimu, laikytu Meldą- 
žio svetainėje. •

valdžios ir 
šiaurinių militaristų tęsėsi 
48 valandas ties Lanfengu, 
Honan / provincijoj, Chini- 
jej. Iš/abiejų pusių dalyva
vo 300,000 kareivių išviso. 

| Chiang Kai-sheko valdžia 
giriasi, kad privertus pasi
traukt šiauriečius atgal; 2,- 
000 šiauriečių esą paimta 
nelaisvėn. . Chiang Kai-she
ko iždininkas ir ginklų pri
statytojas yra Amerika. 
Šiauriečius remia Anglija ir 
Japonija..-

Pranešama apie smarkė
jančius mūšius tarp komu
nistę ir Chiang Kai-sheko 
gaujų ties Lungyenchow, 75 
mylios į vakarus nuo Amoy.

BOMBAY. — šią ištisą 
savaitę paskelbta visoj In
dijoj griežčiausias boikotas 
prieš Anglijos tavorus ir 
prieš mokesčių mokėjimą 
Anglų valdžiai.

BIRMINGHAM. Alabama. 
—Policija s,u kukluksais už< 
nuolė gatvėse 1 mitinga, su
šauktą Darbo Unijų Vienv- 
bės Lygos; daugelį darbi
ninkų Sumušė; areštavo pen
kis: H. J a c k s o n a, Fr. 
Burnsą, G. Lewisą. B. X 
Jonesą ir Fr. W a 1 k e r 
Ka areštuot, nurodė vieti
niai vadai Amerikos Darbo 
Federaciios. Prie areštuotų 
neprileidžia nei advokatų 
Tarpt. Darbininkų Apsigy
nimo.

čių draugų grupė su d. Prūsei- 
ka nriešakvip. Bus detroitiečių 
ir iš kitų tolimų kolonijų lietu
vių darbininkų. Į mūs pikni
ką plati Amerika žiūri, kaipo į 
nepaprastos reikšmės susirinki
mą, kuris, tikrumoj, tokiu ir 
yra. šiemet, visi spėja, 
piknikas bus didžiausias, 
kada yra buvęs.

Smarkaus Boikoto Savaitė 
Indijoj Prieš Anglus

Ydrko policija, va- 
antru kartu “pasižy

mėjo.” Andai ji nugalabi
no draugą Katovisą, o da
bar—juodveidį darbininką Al
fredą Levy, Jeigu Katoviso lai- 

'4otuv6se dalyvavo virš 20,000 
darbininkų, tai draugo Levio, 
■nftotuvėse turi dalyvauti daug 
Wtfiiu. Skaitlingas darbinin- 
jja dalyvavimas laidotuvėse pa- 
Mįahtt revoliucinio darbininkų 
WHyimo neprieteliams. Nužu- 
Wtojo Levio laidotuvės buą 
flandien, antradienį, liepos mė-

MASKVA. — Sovietų Są
jungos Komunistų Partijos 
suvažiavime, Partijos sekre
torius J. Stalinas išdavė il
gą raportą apie šalies pra
monės ir ūkio kilimą. Iš to 
matyt, jog per paskutinius 
dvejus metus Sovietų pra
monės produktai pasidvigu- 
bino. Lyginant su prieška
rine, caro laikų pramone, 
dabar Sovietų gamyba stovi 
80 nuošimčių augščiau. So- 
cializuotai pramonei nėra 
jokio pavojaus iš privatinės, 
smulkiosios. Taip antai, so- 
cializuota gamyba šiais me
tais duoda 25 bilionų rublių 
vertės produktų, o privatinė 
tiktai 3 bilįonus ir 250,000,-

Dar vienas laiškas, kuris 
skamba sekamai:

“Simpson, Pa., 
“26 Birželio, 1930.

mis priešinasi ir 
skelbiamam obalsiui 
savarankią negrų darbo žmonių 
respubliką pietinėje dalyje 
Jungtinių Valstijų, kur negrai 
sudaro didžiumą ^gyventojų.
Laidotuvių Demonstracija

Nužudyto Alfredo Levy’o kū
nas pašarvotas po num. 6,85 
Lenox Ave., New Yorke 
144th St. Baltieji ir negrai dar
bininkai tūkstančiais lanko jc 
kūną, šiandie, antradienį, 3 v 
p. p., iš tos vietos bus iškilmin
gai išlydėtas Levy’o kūnas. Lai
dotuvių procesijoj tikimasi tu
rėt desėtkus tūkstančių darbi
ninku. •

“Birželio 27, 1930. 
Brangūs Draugai Laisviečiai!

“J ‘Laisvės’ pikniką 6-tą .lie
pos mes atvykstame dviejuose 
busuose, 58 ypatos. Atvyksta 
Lawrence’o Liaudies Chorą^ ir 
Hąverhill’io Laisvės Choras.

“Labai daug darbo turime 
prisirengimui j . kelionę ir turi
me’daug kaštų. Ale; kad gė
disi duotas, jog atvažiupsime, 
tai turime laikytis savo žo
džio. ,

“Mūsų merginos tvirtai lai- 
kosi tos nuomones, kad išva
žiuoti subatos ryte kaip 3 va
landa. Gi vyrai, kurie turi 
dirbti sukatoje pusę dienos, 
nori važiuoti po pietų. Galuti
ną nuosprendį padarysime* 30 
d. birželio, abiejų chorų, bend
rame susirinkihie.

‘>‘Mes atvažiuosime tiesiai į 
“Laisvės” svetainę. Turėsite 
mus priimti, nors ir vėlai at
važiuosime.

’ “Draugiškai,
“V. D. Kfalikauskas.”

Aš balsuoju už merginų nu
sistatymą, t.z y’., kad išvažiuotų 
3-čią valandą subatos ryte. 
Subatoje, pų pietų jau būtų 
New Yorke ir daug ką galėtų 
painatyti Didžiajame ' New 
Yorke. ■ į A ' ( ' ’ • ' «.

Boston. —- Bęsimaudant 
Bląkesly užlajoj, netoli Ly
no, prigėrė W, Sadowski ir 
J. Wilke, abu iš West Lyn- 
no. Jųjų kojos įsipynė į 
žoles.

“Laisvės” Štabui.
Gerbiami Draugai:—Ren

giamės ir mes atvažiuoti į ‘Lai
svės’ pikniką. -* Nors kelionė ir 
tolima, tačiaus pasiaukosime, 
kad pamatyti savo mylimo 
dienraščio metinį pikniką. Pra
šome draugų palaikyti mums 
nors porą karštų šuniukų. 
“Su draugiškais linkėjimais, 
“Petras ir'Vanda Tamošiūnai

“(Thompson).” '

Linksma, ■ draugai Tamošiū
nai, kad atvažiuojate, ale jūsU’ 
prašymo išpildyti negalėsime. 
Karštų šuniukų nepalaikysime. 
Viduryje parko yra. būda, kur' 
privatinis t biznierius pardavi
nėja šuniukus. “Laisvei” už
drausta šu'niukus x parduoti la
me parke. ‘ “Laisvė” turės la
bai skanių kitokių valgių, tai 
buržuazija ėda šuniukus., ,0 
darbininkai “Laisvės” piknike 
gaus geresnių valgių.

■■■ Sulig (29 birželio turime par
davę 1,700 “Laisvės” pikniko 
tikietų. Pernai “Laisvės” pikt 
nike buvo 4,000 publikos, šie
met tikimės daugiau turėti; 
Labai reikalinga * iš toliau at
vykusioms draugams nakvy
nės. Kurie iš brooklyniečių 
turi vietos nakvynei, prašome 
paduoti adresus į -“Laisvės” 
ofisą. 1

New 
nasi,

Suidioteję's žmogus 
“Nepamatuoti Reikalavi

mai”
Pasirinkti Labai Lengva
Antra Policijos Auka 
Didžiausias iš Visų 
Mūsų Spauda ir Bedarbė

Rašo Petraška
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LAJDOJAM ŠIANDIE DAR VIENį KANKINĮ

į New Yorką, tą
perkelimas 
pasaulinio

kapitalistų, 
šešis audė- 
lynčiavimo 

kapitalizmo

policijos nedorybe, rei-nauja kapitalistinės 
žmogžudišką rolę, kurią vaidina smulkiai-

Policijai pade

* i * L 1New Yorko kapitalistų policija ir buržuazijos agentai nu
žudė dar vieną nekaltą darbininką, negrą Alfredą Levy. Jc( 
“nusikaltimas” buvo tame, kad jis dalyvavo gatvės mitinge, 
kurį surengė Komunistų Partija ir Jaunųjų Komunistų Lyga 
delei protesto prieš negrų lynčiavimą pietinėse valstijose.

Kadangi Alfr'ed Levy, veikliausias narys Harlemo Bedarbių 
Tarybos, stojo kovon, stengdamasis apginti susirinkusias darbi
ninkes ir darbininkus nuo policijos ir mušeikų buožių ir blek-

♦ džekių, tie' ginkluoti budeliai taip jį sudaužė, kad jis ant ryto
jaus mirė ‘ligoninėj^ (birželio 28 d..).

Po strejljūef'įo! Katioviso nudėjimui, sekai nugalabijimas ne
gro Levy’o, pasišventusio mūsų klasės kovotojo. Naujas kru
vinas! lapas istorijoje f ašinėj ančios Amerikos reakcijos; nauja 
aukai kapitalistinės smurto programos, šulig kuria buvo krau
jas taškomas kovo 6 d. bedarbės demonstracijose; dar vienas 
priedas prie keršto buržuazijos, kuri trims metams įkalino de
legatus New Yorko bedarbių demonstracijos: drg. Fosterį, Mi
norą,į Amterį ir Raymondą; papildymas įnirtimo 
kurie Georgijos valstijoj stengiasi mirčia nubausti 
jų ir kitų • darbininkų organizątorius; 
iš pietinių valstijų 
šiandieninę sostinę.

Sąryšyj su šia 
kia pabrėžti V tą
buržuaziniai viešpataujančios klasės pakalikai, 
jo užmušt Alfredą Lovy tie/ patys kapitalo batlaižiai negrai, 
kurių komandierium yra šmugelninkas Garvey. Jis žodžiais 
neva stoja už negrų tautos teises; bet jis priešingas kovai už 
tąsiąą teises prieš baltuosius kapitalistus. Garvey ir jo sėbrai 
yra iš negrų darbo minių išmelžę milionuš dolerių, prigau- 
dinėdkmi savo tautiečius, žadėdami įsteigt jiems pasakišką ne-'' 
grų respubliką Afrikoj. Buržuazijos viešpatavimas, tebėra 
garvey’iečiams “ideališka tvarka,” vardan kurios jie išvien su 
policija terioja savo tautos darbo žmones. Tokie ^psireiškimai 
nėra kokia išimtis tiktai pas negrus. Lietuviškoji buržuazija 
Amerikoj taip pat, sandarbininkaudama su kapitalistine reak
cija, JOįal pasiryžus lošti budelio rolę prieš kovojančius lietu
vius darbininkus. \

Bet kapįtalistai patys save prisigaudinėja, manydami, "kad 
žudant atskirus darbininkų veikėjus, jie nugąsdins ir išblaškys 
visą revoliucinį judėjimą baltųjų darbihinkų su negrais, atei
vių su /amerikonais. Tos žmogžudystės vięn tik karščiau< už
žiebs revoliucinį pasiryžimą. Vietoj vieno nužudyto kovotojo 
išdygs., desėtkai, tokių jau pasiryžusių savo klasės kareivių. 
Reikšttlihgas juk dalykas, kad tą pačią jau dieną, kai Alfręd 
Levy iš ryto mirė, po pietų įvyko audringa demonstracija prieš 
Anglijos konsulatą New Yorke, prieš pavergėjus indusų, juod- 
spalvių 1r kitų koloninių, slegiamų tautų.

įvertindami žygius savo kritusio draugo Levy’o ir reikšda
mi pasiryžimą žūt-būtiniai tęsti kovą iki galo, šiandie, antra
dienį, desėtkai tūkstahčių darbininkų, baltųjų ir negrų, išeis 
į masinę laidotuvių demonstraciją. O demonstrantiį minių mar- 
šavimas turės būt tironiškai buržuazijai naujas ženklas ir įro
dymas, kad revbliucinis , už kurj galvą paklojo Le
vy, yra nesuturimas, nesunaikinamas ir kad klasinės darbo mi
nios šioje šalyje nenurims tol, kol pasieks galutinąją pergalę, 
linkui kurios maršuoja vis spartesniais žingsniais pirmyn.

i APŽVALGA
Aleksa Apie Voldemarą

Tarp voldemarinių ir sme
toninių fašistų dabar eina 
ginčai del žemės reformos. 
Voldemaras dabar del svie
to akių sako, kad jis nesu
tinkąs su smetoninių fašistų 
nusistatymu žemės reformos 
pakeisimo klausimu. Smeto- 
toninfai ^toja?už sugr'ąžipi- 
mą dvaį-ų. .dfSWnjpkams^

Bet smęt^Arrihį fh^istųže; 
mes ūkio, ministeris Aleksa 
nurodo, kąd būdamas miinis- 
teriu Ir Voldemaras stojo už 
žemės reformos panaikini
mą. -

“Lietuvos 'Žinios” birželio 
13 d. laidoj patalpino savo 
korespondento pasikalbėji
mą sd Aleksa tuo klausimu. 
Korespondentas .rašo:

—Visuomenei
respondentas, — yra labai įdo
mus klausimas, ar tikrai p. 
Voldemaras, būdamas ministe- 
riu pirmininku, siūlė“panaikin
ti žemės reformos įstatymą. 
Tamsia, pone ministeri, “L. 
A.” korespondentui, esi tą pa
reiškęs, tačiau visuomenė, ži
nodama Tamstos santykius su 
p. Voldemarų, del to laikosi 

vuotos. nuomonės.

Antradienis, Liepoš 1/4
3t9t*

Fašistinė Lietuvos valdžia 
jau dabar grąžina žemes 
dvarponiams. Pamatiniai 
nėra jokio skirtumo tarp 
voldemarinių ir smetoninių 
fašistų. Jie dabar ėdasi už 
vadovybę, už vietas.

Kas Dedasi Bolivijoj
Kaip jau žinoma, Bolivi-

Pasikeitimas fašistų viršūnse 
sukėlė nemaža kalbų, ginčų, spė
liojimų. Liaudininkai fašistai 
su soėialfašistais sutartinai savo 
organuose užtraukė, kad dikta
tūra nugriuvusi, kad jau švin
tanti nauja gadynė, gražesnė at
eitis. Liaudininkų šulas Miko
las Šleževičius, tuoj po Volde
maro išvijimo iš valdžios, rug- 
sej 
skaitė paskaitą. Tada su ypa
tinga nuotaika iškoneveikė dik-

menesio 29 d. universitete

joj, Pietinės Amerikos kras-|tatūras, iškeikė studentus žval- 
te, prasidėjo sukilimas. įgybininkus ir apibūdino Lietu- 

“Daily Worker” birželio Ivos politinę padėtį. Po ilgų iš- 
30 d. laidoj Armando Guer-1 vedžiojimų priėjo išvados, kad 
ra sekamai rašo apie tūlus 1dgk^L!e‘uvos demokratiškajai 
Bolivijos revoliucionierius: iiaudininkams) ir jos.kovai dik- 

“Belaukdami tiesioginiu ži- tatūra neišsilaikė, supuvo įr at- 
nių iš Bolivijos, kurios pilnai gyveno paskutines savo dįenas. 
išaiškins dabartinį ginkluotą Labai ;drąšiu tonu tada šleževir 

..... kapitalistinės čius kalbėjo susirinkusiems, 
spauda paduoda neteisingas ži- k° galima buvo įpanjąųyt, j kad 
nias, mes šiuo tarpu tiek* ga- ■- - .
lime paaiškinti apie dabartinę imą laisvė, tik belieka laukt sei- 
ginkluotą kovą. “demokratijos” ? ” . XT‘

“Kilęs iš studento streiko, vienas, bet daugelis pasiklausę, 
kuris iškilo apie du menesiai
atgal, Streiko Komitetas .tapo nusiteikę del grįžtančios. demo- 
sudarytas iš trijų studentų ir, kratijos.
dviejų darbininkų, pastarieji!
atstovaujanti darbo unijų 
Santikių Komitetą (su kitomis 
organizacijomis). .

“Vienas darbininkas buvo i 
Chūmacero, indi jonas mainie-J 
rys iš sostinės La Paz. '____

sukilimą, nes is

savo komentarus, giedoti links
mybių -“aleliuja.” Bet ant ryto
jaus po to straipsnio patalpini-, 
mo oficiozo redaktorius O. Gus
tainis, už nemokėjimą redaguot 
fašistų “Aidą,” tuoj aus buvo iš
siųstas į Italiją fašizmo mokin-1 
tis. Jo vietą užėmė fašistų šu-1 
las J. ž^kas. šis vienas faktas 
prikišamai rodo, kad fašistai’ 
nieko panašaus, ką Gustainis 
per apsirikimą parašė, nemano 
daryt *. O ar fašistinė reakci
ja sumažėjo Lietuvoj ar padi
dėjo—gali lengvai just ant savo 
pečių kiekvienas darbo žmogus. 
Fašistų diktatūrai gali' rhirtiną 
smūgį suduot, panaikint reakci
ją, terorą tik revoliucinis pro
letariatas. O kuriam galui “o- 
pozicija” šūkauja savo “teori
jas,” suprantamas, dalykas. — 
Kam tarnauja, iš to ir geresnį 
atlyginimą nori gaut.

. Ad. Nenza.

j.

nias, mes šiuo tarpu tiek* ga- jau atgauta žodžio, ir susirinki-
linų leno V <5, U11Y UUIlUACl IcLUIYU OVJĮ- 

Iminių “demokratijos” laikų. Ne' 

iš susirinkimo^ išėjo linksmai'

Guetainis nę per apsirikimą

ĮDOMUMAI
Kapsi&ai-Zaha

Trejanka . X

Sunku Suvaldyt Gamtą
George Claude, francūzas 

mokslininkas, Havanoje, sumanė 
Ipakinkyt darban šilto vandens 

Jsriovę (Gulf Stream), kuri ei- 
na giliai jūrose./ Jis norėjo pa
naudot tą si’io^ę vandens suki
mui elektros dirbimo mašinų. 
Manė žmogus padaryt didžiau
sią elektros stotį pasaulyje, pi
giausiai gaunant jai pajėgą. Pa
daręs tąm planus, gavo turtingų 
šalininkų, kurie pinigiškai gel- 

Ibėjo jo šį sumanymą.
Per tris mėnesius daugelis, 

darbininkų budavojo plieninį 
milžinišką kubilą (tiūlią) 
1,967 jardų ilgio; tai jau 
bus angliškos mylios ilgumo. 
Jis planavo įleist tą plieno ku
bilą jūrų dugnan, kur teka Gulf 
Stream ir paskui tam tikrais 
procesais išsivystys pajėga su
kimui dynamų. Tiūbos padir-taip ’paraše, o taisydamas perdaug HVUI1U1 uyncvmų. uuuub pau i- 

atvirą ir kvailą Smetonos pasisaky- • bimas kainavo 1 milioną dole-
mą už fašistų diktatūrų1 ir akis 
dumdamas. Ne tik liaudininkai, ka- 
demai ir socialfašistai dūme akis 
del fašistų diktatūros, bet V ir tauti
ninkai. Tai buvo bendras fašistų ir 
socialfašistų frontas.

Kruvini Faktai Pertikrino ; f ;/■>,-! j • 
Jeigu kas iš darbininkų iki . 

šiol tikėjo, kad pas vadinamus 
“žmonėmis” buržujus, kurie sa-’ 
ve tituluojasi ponais, randasi 
nors kibirkštėlė žmoniško jaus- 
mo, bent krislelis sveikos doros, 

| sąžinės bei gėdos—tą kruvini . 
faktai dabar pertikrino, kad tą 
visko pos jloos nei dienos Švie
soj nerasi!

S.L.A. ponai, prisidengę lietu
vių garbės, broliškumo; ir nuo 
širdumo kaukėmis, 17-tą (lien^ 
birželio, 1930 metais, Lietuvių 
Auditorijoj, Chicagos mieste, 
galutinai nusimaskavo ir pąsi* 
rodė lietuviams, kas jie; tokie.

Tai bus mūsų istorijai dieųa, 
ir vieta, kur iš socialis.tiškųj de
mokratiškų ir kitokių j gražiau 
pažalatintųJukštų išsinėrė, kajp 
gyvatės iš skūros, lietuviAkięji). 
ponai ir stojo prieš publiką pik,' 
noj aiškumoj. Anot draugo r.:. 
Prūseikos: . , , į : -i

“Jeigu jūs, laike .policijos . 
puolimo progresyvius, tiessotus 
delegatus, būtumėte matę tuos 
ponų, ponių ir panelių isteriško 
džiaugsmo suparalyžiuotus veV ’ . 
dus, būtumėte persitikrinę, kad 
pas -juos nieko panašaus į tai 
nėra, kas vadinasi žmoniški jau-" t 
smai.” , j ■, ; ,uUSmML

Panelė Jurgeliūtė. kuri nieko, 
o nieko prie tos organizacijos : 
budavojimo nėra prisidėjus, ku-“ 
ri tik ima iš tos organizacijoj,' ' 
o nieko jai neduoda, kuri minta 
tų pačių darbininkų centais ■* 
beprotiškai krykštavo, ūkė ’ ir \ 
kvatojo, kuomet policija daužė 
galvas tų darbuotojų, kurie pa^' 
sišventusiai dirba tos organ i za- V 
cijos labui be jokio atlyginimo. ;

Ponia Vitaitienė, kuri nei pir- 
što nėra pridėjus prie S.L.A. ge- 
rovės, žiūrėdama į tą, visiems 
lietuviams gėdą darančią sceną, O 
tarsi pamišusi, trynė saVo sėdy- -i 
ne isuolą ir jautėsi taip sma
giai, kaip svieto raškažiūs pa- ! 
žitkavodama. J U ’

Esu tikras, kad šis įvykis,1 Si11 
per S.L.A. ponus surengta-ant * hj 
pažangiųjų ■ delegatų 
puota, < galėjo; įtikinti" 
rinti kiekvieną dorą 
lietuvę, kad kiekvienas, kuris 
save tituluojasi “ponas/’ ’ 
bjauresnis ir už utėlę parazitas' > 
ant darbininko kūno I

Ponas tik tada lieka patentuo- i 
tu ponu, kada jis apvagia darni- ■ ’ 
ninką žmogų ir su policijos pĮH. 7 > 
gelba pralieja jo kraują. PM- 
kol Lietuvoj lietuviški akyplėšss 
neturėjo progos šaudyti ir žudy* • 
ti darbininkų, nebuvo nei lietu-' r 
viškų ponų. Amerikanski lietu- m 
viški ponai iki šiol dar neturėjo m 
pilno “pono” diplomo, nes netu-; 

u™;^lrėj° Progos surengti kruviną ’./:

riu. '
Kelios dienos atgal, didžiau

siu rūpesniu ir tam specialiai 
padirbtais prietaisais, toji my
lios ilgumo tiūba atrišta prie 
jūrų krašto arti Matanza. Su 
keltuvų prietaisais pradėta ku
bilas leist jūrų dugnan. Ant 
nelaimės sutruko plieninės vir
vės, kuriomis buvo leidžiama gi- 
lumon tokis milžiniškas sunku
mas, ir kubilas nudardėjo jūrių 
dugnan ir susigadino: vanduo 
jį sumalė. Tiek darbo ir tiek 
kaštų nuėjo niekais jūrų dug
nan. Nusiminė mokslininkas ir 
pakratė rankas, visai pasitrauk
damas nuo savo užbrėžto dar
bo.

Bet, deja, praėjo mėnuo, ant
ras, trečias ir daugiau—visa tas 
pats, kaip kad ir anksčiau buvo 
Suvaidino fašistai savi v; 
rinkimo komediją, išnešė neku- 
rierns komunistams mirties bau- 

rys iš sostinės La Paz. Tasai smčs sprendimus, padarę eilę I 
draugas buvo delegatas į Vi- darbininkams areštų, komendan-1 
suotiną Lotynų Amerikos Dar-1 tai išleido naują įstatymą del ____
bo Unijų Konfederacijos Kon-1 paskaitų ir susirinkimų (pra- ministeriją yra taikcP 
gresą, kuris įvyko Montevideo, šant leidimo paskaitai, prieš ke- 
Uruguay, gegužės mėnesį, 
1929 metais. Jis taipgi bu
vo delegatu pirmoj Lotynų A- 
mcrikos Komunistų Konferen
cijoj Buenos Aires mieste, Ar
gentinoj, pereitais metais. Da
bartiniu laiku žiniose matosi 
vardas “Blanco”. Tai vienas 
iš delegatų Montevideo, o da
bartiniu laiku užimantis vitą' 
generalio sekretoriaus Bolivi
jos Darbo Federacijoj, kuri 
yra prisidėjus prie Lotynų A- 
merikos Darbo Unijų Konfe
deracijos.

‘Roberto Hinojosa, minimas 
pranešimuose, 1927 metais bu
vo Bolivijos konsulu Rio de 
Janeiro, tuo laiku, kuomet Bo
livijoj buvo galioj Abdulio Sa
avedra, Anglijos imperializmo 
agentas. Iš priežasties atakos, 
vedamos prieš Hinojosa, už 
atakavimą Amerikos imperia
lizmo, kad apginti Anglijos 
imperializmą, jis rezignavo iš 
tos vietos (pareikšdamas Bra
zilijos komunistams, kad jis 
pirmiaus nesuprato anti-impe- 
rialistinės kovos iš komunisti
nio atžvilgio). Jis įstojo į An- 
ti-Imperidlistinę Lygą, o pas
kui įstojo į Bolivijos Komunis
tų Partiją.”
Hinojosa su kitais revoliu

cionieriais buvo ištremtas iš 
Bolivijos 1927 metais. Da
bar jis, Blanco ir Chumace- 
ro vadovauja revoliucinį 
masių sukilimą, ir jie jau 
turi užėmę tris didžiausias 
Bolivijos respublikos valsti
jas.

Militaristiniai sukilėliai 
daugiausia 
provincijoj. Jie nieko ben
dro neturimu tikromis revo
liucinėmis spėkomis darbi
ninkų, valstiečių ir studem 
tU., '

u uuvo. ri • i r* v* . n •
aidybių Sociai-tasistas Margo i
\ Iri i *

“Darbo” Ministerius
WASHIN.GTON.—Į “dar-

mas ex-socialistas rašytojas 
ir kalbėtojas (John Spargo,turioliką dienų fur paduot per- 

tikrint paskaitos' konspektą, su- ,
trauką turinį), patvirtino naują virtęs fašistu. Ligšiolaiki- 
žemės reformos projektą dvari
ninkų naudai.

Sulaukiam visuotino liaudi-! 
ninku fi^istų suvažiavimo. Su-1 
važiavime Šleževičius vėl dro- ... .
žia savo, kad diktatūros nebesą, darbininkų kova eina platyn 
tik valdymo forma vis dar ne- 
pasikeičiaftti. Išsijuosęs karš
čiuodamasis įrodinėjo, kad Lie
tuvos pamatus rausią neklauža
dos komunistai ir akims muilint 
dadūrė, kad tiek pavojingi esą ii’ 
klerikalai—“Romos juodasis, in
ternacionalas,” kaip jis pavadi- 

i rU>- “Rytaš,”. atsakydamas į 
Šleževičiaus isteriją, daro labai 
“kuklią” pastabą. Perspėja, 
kad taip neerzintų savo “liau
dies,” kad kąi reiksią^ bendra
darbiaut, pats nesusivaidysiąs. 
Suvažiavimas priėmė didžiausį 
glėbį rezoliucijų neva demokra
tijos grąžinimui, Voldemaro 
laikams išgyvendint.

Socialfasįstai ir kademai 
šistai neatsilieka nuo savo 
čiulių, drožia tą patį, kaltina 
Voldemarą, kad Lietuvą užsie
nio ir vidaus politikoje davedęs 
prie liepto galo, dauą košės dik- 
tatoriaudamas priviręs. Vadi
nas, dabartinė fašistų valdžia už 
tą nekalta. Kam taip daroma? 
Suprantamas dalykas. Kada 
Voldemaras buvo valdžioj, mei
linosi “opozicija” prie jo. Kada 
tą išvijo,—meilinosi prie-Tūbe
lio kabineto, visus fašistų grie- 
kus vertė Voldemarui. Tam tik
slui buvo šaukiama, kad reak
cija sumažėjo, kad diktatūra 
nuvirtus.

■ Maksimalistai ir savo gieda, 
j kad reakcija sumažėjus, politi- 

veikia OrufO, nė padėtis daug pasikeitus del 
_1 pasikėsinimo prieš Voldemarą,

nis “darbo” ministeris Davis 
esąs peržioplas tokiai vietai 
[dabartiniame laikotarpyje, 
kuomet bedarbė didėja ir

ir aštryn.

A. D. F. Gengsteriai 
Nužudė Darbininką

[r*

pa-

fa- 
bi-

CHICAGO^— Amerikos 
Darbo Federacijos gengste
riai nužudė darbininką Har- 
zel Wezemberg, narį Trade 
Union Unity League, kuris 
pagelbėjo pažangiem “pen- 
teriam” dalint lapelius “pen- 
terių” unijos 147 lokale. Ta
me lokale progresyvės gru
pės veda kovą prieš 
reakcionierių mašiną, 
pažangus darbininkas 
smarkiai sumuštas.

ADF
Kitas
tapo

Anglija Skiria $45,000,000 
Laivyno Padidinimui

. Karas del Stiklo Alaus
Afrikoje pas pusiau, civilizuo

tas tautas yra tokis paprotys: 
susitarus porai apsivesti, prieš 
pat vestuves merginos tėvas tu
ri aplankyt savo būsiančio žem 
to namus. Būsiantis žentas turi 
priimt alum savo būsiantį uoš
vį ir visus kitus, kurie su uoš
viu atsilanko pas jį. Neužfun- 
dijimas būsiančiam uošviui 
alaus, būtų didelis žento prasi
kaltimas.

Nesenai netoli Capetown tu
rėjo įvykt vestuvės vieno vyro 
iš Nyuswa grupės ar tautelės, 
rašo vienas anglas iš ten. Mer
gina buvo iš tautelės vardu Ma- 
pepeteni. Merginos tėvas su 
būriu savo draugų atsilankė 
pas būsiantį žentą, žentas, del 
kokių tai priežasčių nesiskubino 
jiem pasiūlyt alaus. Uošvis įsi
žeidė ir pradėjo šokt mūšio ar
ba karo šokį, kas reiškia “ap
skelbimas karo.” Tuoj kilo 
muštynė tarpe uošvio ir žento 
šalininkų. Mūšis tęsėsi i.o„., 
jaike dalyvavo apie tūkstantis 
afrikiečių iš abiejų grupių. Už
sibaigus “faitui,” radosi du 
mušti ir daugelis sužeistų.

I puotą. Dabar jie gaus pilną įdi*. /. 
plomą nuo Smetonos kruvinojo / 
už surengtas 
pilni ponai.

Ką atsiekė 
surengę tas ______
seime? Sutrempė didžiumos 
rių teises, išspjovė paskutinę 
kaną demokratijos iŠ savo plauku
čių, padarė nenuplaunamą g&Ūl 
visiems lietuviams ir pasirodB 
juodžiausiais darbininkų prie
šais—kruvinais ponais! t

Mūsų naujoji, didžiumos: sei
mo išrinktoji, Pildomoji Tary-». 
ba, suprantania, kad toki&s 
įrankiais, kaip policijos bupŽję 
smurtais bei klastomis nęlęovofa 
kad apvaly ti nuo kruvinų (patų 
Susivienijimą. Taciąus, aš eMl 
tikras, kad tie ki;uvipi ponai 
.taęią apleis savo šiltąs( yįetel^t<t/į. ■ 
kada ta pati policija pąipis jUtfe 
ūži kalnierių ir išpravodys 
cen įral i nes S. L. A^ rasti nės.

Kad tai atsiekti, khd’aev 
Susivienijimą'nuo pohų‘ 
lės, kad nedaleist,- jog Si 
nijimas, subudavotas,pačių 1 
bininkų, po priėmimo; 
konstitucijos bei pataisymo; 
terio, su “dieve man padi 
nepereitų į privatiškų ponų 4 
kas ir neliktų privątiika 
draudos kompanija, kainoj 
Vienas S.L.A. narys, kuĄ 
neturi pono diplomo, k 
remti naujai išrinktą di 
seimo *P. Tarybą visais 
būdais. ,' ' f

Nepavydėkimę S;LJ 
niems ponams virves, o

skerdynes, iruz-
LONDONAS. — A. V. 

Alexander, augščiausias 
admirolas, paskelbė, kad 
Anglija paskyrė 45 milionus 
dolerių karinio laivyno didi
nimui. Tai yra trijų sekan
čių metų karinio laivyno di
dinimo programai. 1930 m. 
pabudavos tris kruiserius, 
aštuonis naikintojus, tris I 
submarinus, viena mininin-1 
ką’ir kitus pabūklus. Tai (American’as” 
tik vienais metais bus ant (mokslininkas, 
tiek padidinta karo laivy
nas. ’ . zv < '

O buvo žmoniiį, kurie ti
krai; manė, kad buvus “nu
siginklavimo” konferęncija 
Londone tikras dalykas, . o

S.L.A, akyplėšttĮ 
skerdynes

.»'#■1 st?

ŽMOGUS SU RAGAIS
Daugiau kai per 20 metų 

vienoj Chinijos dalyj ėjo kal
bos, kad kur tai Mongolijos kal
nuose gyvena chinas su dviem 
ragais. Buvo kalbama, kad jis 
gyvena pats vienas be jokios šei- 

jmynos. Vienok tikrų prirody
mų nebuvo; ėjo vien kalbos.

I Šiomis dienomis “New York 
rašo, kad rusas 

bekeliaudamas 
’ Mongolijos pakraštyj, apie už 
‘30 mylių nuo artimiausio kai- 
.mo', .rado prastą molinę šlube
lę. Jojp gyveno vienų-vienas 
senas chinas. Rusas pamatė,, kad 
ten gyvena kalbamas žmogus 
su' ragais. Jis yra <80, metų 
amžįaūs. • Imagai išaugę užpaka
linėj galvos dalyj, .už ausų; 
apie 12 colių ilgumo. Ištyrus, 
pasirodė, kad ragai yra dalis 
galvos kaulo, o ne toki, kai gy
vulio. Tas senis ten vienas 
gyvena jau daug metų. Jis ne
numano, kad įal tik jis vienas 
tokis žmogus pasaulyj. Pasipa
sakojo, kad kažin kodėl kiti 
žmonės jo bijo. Kai jis nu
keliauja kaiman, žmonės bėga 
nuo jo ir užsidaro savo stubo- 
se, jo neįsileidžia. Sakė, kai 
jis buvč dar vaikas, jam ragų 
vietęse buvo tik "kieti gūželiai. 
Užaugus apie 25 metų, ragai 
užaugo apie 4 colius. ‘ 
jis ir pasitraukė nuo žmonių 
gyVeht vienas kalniose.

Todel būtų labai svarbii šis 
pareiškimas užakcentuoti.

—Man įnešus žemės refor
mos įstatymo pakeitimo pro
jektą ministerių kabinetan, p. 
Voldemaras tą įstatymo pakei
timą siūlė formuluoti vienu 
paragrafu, būtent: kad žemės 
reforma jau baigta., Vadina
si, kas padaryta—padaryta; 
normos ir dvarų parceliacija 
atpuola; žemės reforma su
stabdoma.

P. Voldemaras panašiai pa- 
sišakė ir af)ie servitutų likvi- 
dayimą,—§ako p. Aleksa,—Jis, 
girdi,1 esąs radikališkesnis ir 
pasiųlė ir servitutų likvidavi
mo įstatymą formuluoti vienu 
paragrafū: servitutai likviduo
ti be jokių kompensacijų.

iDel to servitutų įstatymą 
dukart būvau įnešęs ir dukart 
turėjau atsiimti.

—Del kreditų melioracijai, 
dvarų ir kaimų dalinimui p. 
Voldemaras, kiek girdėt, taip 
pat esąs kitos nuomonės, ne
gu ta, kuri buvo paskelbta “L. 
A.” Esą tuos kreditus ne jis, 
bet ministerių kabinetas sulai
kęs?—buvo klausimas.

—1928 m. p. Voldemaras bu
vo sulaikęs visus kreditus dva
rų dalinimui, melioracijai, nau
jakurių aprūpinimui ir pusę 
kreditų kaimų į vienkięmius 
dalinimui. Del to kabinete du 
mėnesiu buvo nesusipratimas 
ir man teko net p. Preziden-

kąd pasikėsinimas sudavęs fa
šizmui . smūgį, j Tiesa, smūgis 
buvo. Tik ne fašizmui, o dar- 
bin.inkų .klesai.' Eile' masinių 
areštų, budeliškų įstatymų. ,To
ji provokacija davė fašistams 
protgos suruošti eilę mitingų, de
monstracijų. Kaipo* reakcijos, 
sumažėjimo pavyzdį ima gyvy
bės dbvanojimą keturiems ko
munistams'. , Prie Voldemaro 
mirtim buvo baustą Įtelios de
šimtis komunistų, o sušaudė tik 
penkius. Fašistai mirties baus
mę komunistams pakeitė kalėji
mu ne iš malonės, kaip maksi
malistai mano, juos privertė da
ryt taip darbininkų klesa.

Ypatingo sąjūdžio ‘‘opozici
joj” sukėlė “L. Aido” straipsnis, 
kur buvo rašyta, kad fašizmas 
Lietuvoje neprigijo, perado dir
vos, o svapbiausiaHrūko Italijos 
Mussolini tipo. Ten sakoma,

- klausė ko-

nės njgali išsimaitinti su dides-

daut.
negu leist pasaulin > nuolat pa- plauko “opozicijoj.”
L. „t. , Įbėsi tą straipsnį citubt, daryt liepos 4 ir 5.

Tas parodo, kad biedni žmo- kad -^oldenyirinč politika klai- 
nės njgali išsimaitinti su didės- dingą, kad greitu laiku mano- 
ne šeimyna, todėl, jiem rodos, ma skelbt seimo rinkimus. Kiekne šeimyna, luuei, jiem iuuu&, ma, bkvjul semiu niuumua. xviun j rldonufai i Phl
geriau tik ką užgimusį nužudyt, tada buvo džiaugsmo *visokid ■ u*1* Uyiegauai į. tvni-

■ ..............  Visi grie- cagos ■ bę.darbių ? konvenciją

Lietuvoj Žmonės Žudo 
Naujagimius Kūdikius

Viename Lietuvos laikraštyj 
telpa štai'kokia žinutė:

INTURKĖ, Maletų valšč. — 
Pernai ir užpernai. Inturkės pa
rapija pasižymėjo žudynėmis ir 
savižudynėmis. Šįmet suaugu
sių tarpe savižudybių kol kas 
nesigirdi, bet kad dora ar kultū
ra kyla, tai girtis negalima, nes 
žudoma niekuo nekalti naujagi
miai kūdikiai (žudo ne tik mer
ginos, bet gyvenantieji moterys
tėje).

Londone tikras dalykas, 
ne žmonių mulkinimas!

Policija Areštavo 
Bedarbiu Kalbėtoją

FALL RIVER, Mass— 
Praeitą nedėldienį bedarbiai 
Čia surengė masinį mitingą. 
Pribuvus policija užpuolė 
susirinkusius ir areštavo 
kalbėtoją Stephen Puleo. 
Jis padėtas,po $2,000’ kauci
jos. Jam primetama kalti
nimas būk Puleo “kurstęs 
prie anarchijos.”, Čia isrink- Tada įsakę—“dieve, rųan padėk“ j 

Įekajaus pagelbos užsinert 
[apt ,kaklų. '

<4* '



Antradienis, Liepos J, J930,i,z 
-A

7LAISVE/

BOSTONAS IR APIELINKe

SOUTH BOSTON, MASS.

CT
mėgą ir ^patiems! rengėjams 1 j 
ją neiti, tai jau bloga.

Vistiek šis išvažiavimas 
duos vidutiniškai pelno. Taip
gi buvo tenai renkamos au
kos vasarinei vaikučių mokyk
lėlei.

Bedarbė Didėja
Visoje apielinkėje, o ypatin

gai pačiame Bostone, darbai 
labai mažėja. Kur tik klau-

Pelno nuo pikniko syk, girdi atleidinėjimą darbi-

5
Pa. — J. Bląnsky,; atstovavo 
APLA 55 kp. ! O daugiau iš 
lietuvių nebuvo. Juk čia, apie 
Pittšburghą, yra daug lietu
vių draugijų ir turėtų pasi
stengti priklausyti prie TDA. 
Taipgi, 
nešimų “Daily Workeryj 
“Vilnyj, 
bylą 
kus, 
nori

nųjų' Komunistų Lygos orga
nizatorius A.’ Parks ant kapų, 
pasakė prakalbėlę.

K. Joneliūnas.

kaip matėme iš pra- 
ir 

TDA padeda vesti 
ir prieš SLA smurtinin- 
kurie su policisto buože 
,valdyti Susivienijimą.

J. Gataveckas.

Iš Laisvės Choro Darbuotės
Gegužės 30 dj Laisvės Cho

ras, bendrai su TDA Bostono 
lokalu, turėjo surengę pikni
ką. Šiame piknike dalyvavo 
ir kitų kolonijų chorai: Law
rence, -W. Lynn, Stoughton ir 
Norwood
liko organizacijoms po kelias'ninku visoje industrijose, 
dešimtis dolerių.

Reikia pasakyti, kad Lais
vės Choras padarė gerą pa
vyzdį kitom kolonijom, kurios 
rengia didelius išvažiavimus ir 
uždirbtus ant jų pinigus pra- 
Jeidžia niekais, ant vėjo. Dar- 
uninkiškom 
ankiai jokios naudos iš to 

būna. • Girdisi dar net ir 
kių atsitikimų, kad kitos kė-i“' 
Jonijos ' chotas pasibrėžęs su-į 
rinkti1 tdkstantį dolerių į savo! . 
iždą jr paskui pasidaryti įv 
“good' time” 1 už visą tą tūks- 1 
tantinę. > Stebėtina, ką mūsų 
draugai Veikia tose kolonijose, 
kad leidžia chorui nueiti prie! ■ 
tokių svajonių.

Draugąi, imkite pavyzdį iš 
30 d. gegužės parengimo So. 
Bostono choro ir vykite lau
kan tokius ^užmanymus, kurie 
neša blėdį vietoj naudos dar
bininkiškam veikimui.
Atleido Mokytoją M. K. Bolį

' Choras dabar neturi oficia- 
Ho mokytojo. Laikinai cho
rui vadovauja Alice Niukiūtė.

. Ji dar jaunutė mūsų chorietė 
ir neturi gana drąsos, kad bū
ti choro vedėja. Bet chorie- 
člai jos.'dabartiniu vadovavi
mu yra pasitenkinę ir šiuo 
tarpu kito mokytojo neįieško- 
ma. .Linkėtina draugei Niu- 
kiūtei patapti gabia ir talen
tinga chorvede.

Senasis mokytojas d. Bolys, 
matyt, nepatenkintas chorie- 
čiais, kad jį atleido, bet del 
ta

Daugelis dirbtuvių užsidaro 
ant kelių savaičių vakacijoms. 
Jieškantieji darbo skundžiasi, 
bėdav’oja, kad nėra vilties 
darbą gauti.

- - - - - lNvoja, kurie moka gerus ama
tus ir seniau vis dar gaudavo 

oiganizacijom : darbus lengviau. Nemokan-
itįems jokio amato visai yra 
'sunku arba negalima gauti 
i darbo.

Darbininkas, kuris išžiūri 
40 metų amžiaus, visai ne
gauti darbo dirbtuvėse.

“L.” Reporteris.

WATERBURY, CONN

eturėtų išmetinėti, nes | 
didžiuma nei nema-; 

nė imti jį mokytoju, kada jis,! 
su kaikuriy ęhoniečių pagelba, 
brukte brukosi mokytoju ir 
šiaip t|ip įsitrynė. P

BERLYNAS.—Vokietijos Rei
chstagas patvirtino vidujinių 
reikalų departmento nutarimą 
kontroliuęt ir suvaržyt įvežimą 
Vokietijon iš kitų šalių judamų 
paveikslų. Šis tarimas smarkiai 
palies Amerikos jūdžių gamin- 
•tojus. /į’lfi

nėra vilties Pranešimas S. L. A. 11 Kuopos į
Net ir tie bėda- Nariams

Liepbs 3 d. įvyks S. L. A. 
11 kuopos mėnesinis susirinki
mas. Visi nariai būtinai daly-1 
vaukite šiame susirinkifrie i?

Ypasakykite ponams, kad jie 
paliautų ardę mūsų organiza
ciją. Reikalaukime,1 kad tie 
ponai pasitrauktų iš vietų ir 
užleistų savo

ANT STOČIŲ GALITE GAUTI 
“LAISVŲ” ELIZABETH, 
Figens, 221 Second St. 
Mickus, 278 Second St. 

Ir pas Sin ger j.

B,
N. J

Draugijų Adresai, Kurios

PORTLAND, ME
tame

užleistų savo vietas teisėtai, 
36-to seimo išrinktai Pild.' Ta-Į 
rybai.

| riams

Gegužės 30 tęk° būti 
mieste pas drg. Liktorius. Ten 
radau keletą svečių iš Rumfor- 
do, ir besikalbant parinkta au
kų politiniams kaliniams. Au
kojo šios ypatos: J. Žilinskas, 
Ch. Pocius, I-. Pakštis, A. Lik- 
toras, J. Bružas po 50c; M. 
Pocius, A. Liktoras po 25c; 
auburniečiai dar pridėjo: P. 
žarkauskas $1, A. Kaulakis 
25c. Viso susidarė $4.25, ką1
ir prisiunčiu “Laisvės” admi- metų 
nistracijai. J. Žilinskas.

Pinigai gauti ir pasiųsti 
Tarptautiniam Darb. Apsigy-' 
nimui. “Laisvės” Adm.

ti: 
A.

Turi “Laisvę” už Organą
Apla centro komiteto

ANTRAŠAI
Pirmininkas—F. RODGERS,

312 Oregon St., Pittsburgh, 
(Corliss Sta.).

Užtektinai dūme na-i 312 Oregon st.,
1 • /'t , „y- TT-i .. >v ' (Corliss Sta.).akis vjCgUŽ1O“ VitaiCIO | vice-Birmininkas^K. STAŠINSKAS,

Dabar turime pasaky 
šalin iš mūsų tarpo S. L 
griovikus’!

S. L. A. 11 Kp. Narys.

AKRON, OHIO

SKAUDI NELAIMĖ PATIKO 
DRAUGUS BARTNINKUS

IŠ

PITTSBURGH, PA.
Tarpt. Darb. Apsigynimo 
Distrikto Konferencijos, 

įvykusios Birželio 22 D.

Konferencija buvo gyva ir 
Prabėgo į buvo daug kalbėta apie pra

motai, kaip štai, ėjusių bylų vedimą ir apgyni-

I 1 1 ...h-f'i į

Vice-Pirm. A. Kareckas, 73Q Ną- 
son St., N .W .
Nutarimų Rašt .K .Rasikas, R. R. 9, 
Box 117

Turtų«Rašt. A, Garbanauskasj 1108 
Elizabeth Ave.

Iždininkas A. Daukšas, 1131 Walk
er Ave . • : ;

Kasos Globėjai: Ig. Medastavičiup, 
1262 Front Ave,; J. Kripkūniene, 
1529 Hamilton .Ave.

Ligonių Lankytojai: Ig. Ruzinskas, 
1414 Turner Ave.; J. VilkūnienČ, 718 
Richmond St. *

Trustisai: I. Medūstavičius, F! Ze- 
gunis, T. Rasikas, A. Lujus, A. Ja
saitis.

Revizijos Komisija: A.' Senkus;
K. Petriką, A. Kra.snauskaS.

Salės Valytojas F. Zegunis,, 515 
Eleventh St. ;

Salės Parandavotojas A. GarbaT 
nauskas, 1108 Elizabeth Ave.

Draugijos susirinkimai įvyksta 
kiekvieno mėnesio antrą utarninką, 
savam name, 1057-63 Hamilton Ave.

Puslapis Treiias i
■^4..'. . . i i . i -j------- Įjagį.. ■

THE IDEAL OPTICAL PARLORS

PHONE 
Stagg 8342

Įsteigta 
trisdešimts 

metų atgal. 
Visu laiku 
gyvavo šioj

pačioj vietoj.

Mūsų reko- 
menduotojai— 

virš 400 
BrookJyno 

daktarų, ku
riems mes 

a k is egzami- 
navom, taipgi 
jų šeimynoms 
ir pacijentams t

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, MOLINE, 

1 ILLINOIS ?
Valdyba 1930 Metams

Pirm. A. Matuseviqia, 1003—25th St. 
Vice-Pirm. K. Juška, 325—4th Avę. 
Vrotokolų Sekr. A. Trepkus, 349— 

10th St.1 ' J ’ 1 •;
Fin. Sekr. K. ShimkuS, 135—“-36th St.
Ižd. M. Milienč, 502^— 4th ' Avė.' !

| Viši . Moline, III. ' / • 
pn.(i Iždo Globėjai: J. Julius, Box, 48th

Box 655, New Kensington, Pa. 
' Sekretorius---J. MIEIAUSKAS,
1 626 Woodward Ave., McKees Rocks, Pa.

Iždininkas—-K.' URMONAS,
37 Norwich Ave., West View, Pn. 

Globėjai:
URBONAS.
434 Library St., Braddock, Pa.
ŽVIRBLIS,
3012 Bremen Ave., Brentwood, Pa.

URBONAS,
1723 Jane St., S. S. Pittsburgh, Pa.

A.

J.

Birželio 18 d. draugų Bart
ninkų vienatinis sūnelis, 10 

amžiaus, besimaudyda
mas ežere prigėrė. Ant ne
laimės e£ere buvo duobė, ku- 

' ri tartum ir laukė aukos. Pa- 
jkol pribuvo pagelba ir Vaiką 
| ištraukė iš vandens, jau pra
slinko 15 minutų, todėl nega
lėjo atgaivinti.

' Tuo laiku ii' motina buvo 
išvažiavus į SLA seimą, tai 
dar skaudžiau atsiliepė tė
vams.

Draugai, reikšdami užuo
jautą Bartninkams, ■ ivaDiuuuc > «v—-zi. 
nemažai vainikų. Buvo vai-122~r. 
nikų nuo TDA kuopos, Ste.vio, 24~5į 

' Katovis;

A. P. L. A. KUOPŲ SEKR. 
ANTRAŠAI

2—J. Saulis, 3225 Stafford St., Pittsburgh, 
Pa., (Corliss Sta.)

\3—P. Sadulienė, 108 Cress St., Carnegie, 
Pa.

4—J. Pacauskas, 539 
Shenandoah, Pa.

5.—V. Labutis, 121
McAdoo, Pa.

6—M. E. Custer ienė,
Cleveland, • Ohio.

7— J. D. Sliekas, 
Brentwood, Ra.

8— w. c.
Pittsburgh, Pa.

9— K. Stašinskas, 
Kensington, Pa.

10— J. Albauskis, 1100 Union Ave., Chicago 
Heights, III.

11— J. Barškietis, P. O.
Pa.

12— J. Kinderis,
Ambridge, Pa.

13— Wm. Orban, R.
Landing, Pa.

14— Geo. Urbonas,
Braddock, Pa.

15— P. Kavaliauskas,
Aliquippa, Pa.

17—K. Levine, 242 Perin Ave., Exten., 
Turtle Creek, Pa.

■ 19—J. Preikšą, Box 201, Minden, W. Va.

St. :
M. Junaitis, 215—17th Avė
Moline, III

2435—33rd St., Moline, III.

and 5th Ave., Moline, Ill.;
!., East

Maršalka J. Kairis,

NEPADALINAMA ATSAKOMYBĖ
Mes ištiriame akis. Išrašome receptus. Suplanuojame, padirbame ir 
pritaikome akinius,' kada jie reikalingi. DVIGUBAS PATARNAVI
MAS UŽ VIENĄ MOKESTĮ.

Atneškite Mums Savo Akių Vargus.
Jeigu Jūs esate kurčias ąr nebylys, ar negalite skaityt 
bei rašyt, mums nėra skirtumo. Mes daugiausia remia
mės visuose atsitikimuose ant Retinoskopijos (tai1 yra 
ant ištyrimų sulig šešėlių). į . > . .

JŪS ATRASITE, KAD MŪŠŲ* KAINOŠ YRA LABAI ŽEMOS ' 
PAGAL GERUMĄ PATARNAVIMŲ IR SUTEIKIAMŲ STIKLŲ : <

DRS. SCHONGER & STENGER
11 OPTOMETRAI

394-398 Broadway 331-335 Division Avenue
1 BROOKLYN, N. Y.

■ i , .v,

I

........... . ............ ....................... * ... — 1

A. LUTVINAS
UŽLAIKO DIDELĘ SVETAINĘDIDŽIO LIETUVOS KUNIGAIKŠ

ČIO VYTAUTO DRAUGYSTĖS 
BAYONNE, N. J.

Valdybos Vardai ir Adresai: 
Pirmininkas K. Maziliauskas, 

593 Avė. 
Vice Pirmininkas A. Bočis,

68 W. 10 
Protokolo Sek. P. Janiūnas, 

128 W. 49th 
Finansų Sek. A. Arasimavičius,

625 Boulevard 
Iždininkas F. Lukaitis,

330 Broadj0y 
1 Iždo Globėjas V. Vaclavičius,

St.

Tel.: Trinity 1045

• tinkamą baliams, te
atrams, vestuvėms, 
prakalboms ir ki
tiems pasilinksmi
nimo vakarams. <
Lutvinas yra pla
čiai žinomas Eliza- 
betho ir apielinkės 
miestų lietuviams ir 
svetimtaučiams, to
dėl reikale meldžia
me kreiptis pas 
mus.

Greitai pagamina
me gardžiausius už
kandžius (Quick 
Lunch).

Taip pat užsiimame 
pirkimu, pardavimu 
ir mainymų namų 
bei 'Jtemių (lotų).

st.Cress St.,

Arlington

Monroe

Wheelock

Elroy

st.,
st.,

Rd.,

Ave.,

W.

E.

926

3121

Štačinskas, 2310 Sarah St., S. S.

P. O. Box 655, New i

E.

D.
20 E. 2 St.

2 Iždo Globėjas J. Laurinaitis
348 Avė. C. 

Maršalka L. Rimša,
167 W. 20 St.

Real Estate License 
C-2728.

69 So. Park St. Elizabeth, N. J.

Box 441, Courtnoy,

Maplewood

D. No. 42,

Library

Avė.,

Rices

St.,

439

. F.

434

300 Todd St.,

Pehn Ave.,

AUŠROS DRAUGIJOS 
ELIZABETH, N. J.
Valdybos Adresai: 

^Pirm. B. Budris, 415 Franklin 
Vice-Pirm. S. Pinkevičius,

Clark Pl.
Prot. Rašt. B. Barkauskis, 

Pine St.
Fin. Rašt. A. Grigutis, 2122

St.
121

255

k ' . _ JLV-------X ICIKBU, JJV-A W11HUC11, VCT. J Ail* JLUA0V.pasiuntė . 20—A. Botyrius, Box 237, Burgettstown, Pa. • p.a]ls A ve V-Linden'. N. J.
I OO' D r?{V\iilaVla *70,19 Tinlr Mtmnnfh - _ .. - . . . ~ — «

In-
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sukyla kaip, tik imą mūsų areštuotų ‘draugų. nuo SLA jaunuolių kuopos ir Į 26—.
• ■». • • I -ir. i- • i > , t mm rl o it ira 1 i n rlvcinrrn ' ' 0-7-1oriečiai, kurie pa-1 Ypatingai dabar yra dedamos nuo daugelio draugų.

i išimti iš kalėjimo! Laidotuvės įvyko 22 d. bir- 
Woodlawn penkis draugus, želio, be bažnytinių ceremo-

įtaisyti į ’mokyto-, pastangos
prašąlina jį. ’ ’ - L----- r---- . -------, ..
orą metų Bolys ne- kurie nuteisti ant penkių me- ^LA jaunuoliųkuopos 

1 nei vieno gero, tų kiekvienas kalėti vien tik nariai : y
• ”e, bet priešingai—luž tai, kad jie gynė visų dar-jyšse dalyvavo

ėz ir ytuos, kuriuos bininkų reikalus ir yra dideli žmonių, viso apie 250.
;š pastosiant moky- Sovietų Sąjungos rėmėjai. Tas 
(a ėjo balsavimas už nepatiko to miesto plieno ka-;

„ją, veik visi chorie-:raliui Jones and Laughlin 
ėlė rankas ir tik du už Steel Corp, ir šiuos draugus
I jo mokytoju.
o mokytojavimo laiką čiai apkalbėta apie praėjusią 
rgi nepadarė progreso bedarbės demonstraciją 
ilgsniu. Narių skai- 
nesumažėjo, tai jau ir 
ijo. Dainavime taipgi 
j progreso. Gal vie- 

laprastą dainelę su- 
neblogiau, bet užtai 

perečių pasirodė blo- 
,rpatingai paskutinė

.igonai” buvo suloš- 
ipnai ir tas, tur būt, 

choriečius prie galu-
ntįes,

'z horas 
ai >ir 

3 C Jau 
dainininkės. Man ro-'tuotų bylas, 
id choro pirminiu 
rdaug baudžia chorie 
•horieteš už pabaikavi- 
> pamokų: Toks nuo- 
jiaistąbų' darymas grei- 
ės įsipykti choriečiam. 
ia kaip nors pakeisti- 

. .t r o / •; i ’ : . > •

nuteisė po 5 metus. Buvo pla-'

kacbBolį reikia

šiuo laiku tvar- 
noriai mokinasi 
atėjo ir kelios į

i r 
areštuotus mūsų draugus, ku
rių bylos dar ir dabar veda
mos, ir kiti draugai nuo kovo 
6 d. sėdi kalėjime, kurie ^ta-! 
tė valdančiajai klasei reika
lavimus darbo ar algos.

Taipgi buvo plačiai disku- 
suota apie rugpjūčio mėnesio 
prieškarines demonstracijas iri 
masinius susirinkimus, kur, 
kaip žinoma, be areštų neapsi-j 
eis, ir TDA turės ginti. Taip 
pat artinasi mainierių strei
kas, kur vėl bus daug areš
tų, kur taip pat Tarpt. Darb. 
Apsigynimui reikės vesti areš-

inl^ish Taigi, kaip 
lorie- tfra labai reik

i matome, TDA 
yra labai reikalingi pinigai ir 
parama visų darbininkųK to
dėl kiekvieno darbininko par
eiga stoti į TDA ir sykiu 
voti su visais darbininkais 
darbininkėmis. Įstojimo 
25 centai, o 'mėnesinės 
centų. Kaip matote, mokes
tis labai maža, o jūsų prisidė
jimas prie Tarpt. Darb. Apsi-i 
gynimo labai daug reikš. Su! 
visokiais reikalais kreipkitės

ko- 
bei 
tik 
20

tono ir Cambridge’aus
A Kuopų Bendras 
Išvažiavimas

ėHoj, birželio 22 d., įvy-
VriinStų kuopų bendras'šiuo antrašu: International La- 

’im<V West Hanover, Ibor Defense, 611 Penn Ave., I 
’urs dvi kuopos rengė Room 517, Pittsburgh, Pa. 
avimą, bet publikos šioj konferencijoj buvo 
'bai daug. Svarbiau-:daugiausia delegatų
ištiš bus tame, kad.lonijų, o iš paties Pittsburgh© 
dieną Laisvės Cho- buvo labai
)usu nuvažiavo į delko taip yra, kad Pittsbur- 

Liaudiės Chdro iš-'ghe ne tik lietuviai labai ap- 
a nusivežė gerą da- !sileidę, sutingę,- bet ir kitos 

kos. Kita priežastis,' tautos ? Lietuvių buvo keturi: 
Cambridge’aus drau- iš Carnegie'—J. Gataveckas ir 
lugų apsileidimas, nes J. Žukauskas, atstovavo TDA

**ną atvažiavo ne- tenaitinę kuopą; iš Wilmer- 
sė tuzino žmonių iš dingo — Š. Taraila, atstovavo 

j’aus. Rengti pra-' APLA 17 kp.; iš Washington,

avimą, bet publikos buvo 
iš ko-

mažai. Nežinia

nešė grabą. Laidotu- 
jvairių tautų 

Jau-

Ar Skaitai

“Raudonąjį Artoją”?
Vienintelis Laikraštis Lie

tuvių Kalba Visoj So
vietų Sąjungoj

,etų pradėjo eiti du 
4SIS ARTOJAS” 
nušviečia Sovietų

nuo naujus 
“RAUDON 
periodiniai 
Sąjungos socialistinės statybos 
eigą, liaudies ūkio rekonstruk
ciją, industrializacijos augimą, 
žemės ūkio kolektyvizaciją ir 

kartu per savaitę.
kultūrinės revoliucijos kelius. 
Sbpažindina savo skaitytojus su 
pasaulyje, o taipgi su svarbiau
siais įvykiais pasaulinėj ekono

mikoj ir kultūroj.
“RAUDONASIS ARTOJAS”
plačiai atvaizduoja Komunistų 
Partijos ir Sdvietų ■ valdžios ve
damą nacionalį darbą tautų ma- , 

žunių tarpe. • ,
“RAUDONASIS ARTOJAS” 
palaiko plačius ryšius su lietu
vių darbininkų masėmis užsieny j 
ir plačiai rašo apie jų gyveni
mą kapitalistinėse šalyse ir ko

vą už savo klasės reikalus.
Kiekvieno lietuvio darbininko, 
tarnautojo ir valstiečio šeimy
na, kokioj 1 šaly ji negyventų, 
privalo tuojaus užsiprenumeruo
ti sau visiems metams “Rau

donąjį Artoją.”
Jei turi giminių Kanadoj, Ar
gentinoj, Brazilijoj, Uruguay’- 
juj ar kitose šalyse, užprenume- 

4evoliuciniais įvykiais visame 
ruok jiems “Raudonąjį Artoją,” 

—bus geriausia dovana.
“RAUDONASIS ARTOJAS”
Suvienytose Valstijose galima 
užsisakyti per “Vilijį,” “Lais
vę,” “Darbininkių Balsą” arba 
siųsti tiesiog pinigus “Raudo

najam Artojui.” 
KAINUOJA METAMS:

Sovietų Sąjungoj 1 r. 80 k.
Užsienyje..................... 2 dol.

Užsakymai, lai$kai ir korespon
dencijos reikia siųsti:

Minsk, UI. JK. Marksą 14, 
Red. Lit. Gaz.

“RAUDONASIS ARTOJAS”

. Cibulskis, 7042 Link Court, Maspeth, 
N. Y1. ' 1
". Sodeikis, 1324 
Youngstown, Ohio. 

Delinikaiciūtė, 
Buffalo, N. Y.

■A. Dambrauskas,. 224 E.> Mahanoy Ave., 
Girardville, Pa.

27—Motiejus Batūtiš, Box 
Ill.

30—J. Leonaitis, 107 N. 
Benton, III.

32— K. Bakanauskas, 677 
Easton, Pa.

33— A; B. Shatkus. 1256 
Grand Rapids, Mich’.

34— J. Audiejaitfs, Box
3o—K. Bagdonas, 114 N. Vine St., 

Shamokin, Pa.
36— Ch.

37— L.
Pa.

38— F. 
r.

39— J................
Collinsville, Ill.

40— Ig. Kirtiklis, 1388

JI 
42

PovVersdale 
/ 

Eckert,41

Ave.,

St.,

24, Wilsonville,

Duquoin

Bushkill

Scribner

113, Royalton,

St.,

St.,

Ave., 

, Ill.

St.,Vaičiūnas, 929 So. Hobson 
Harrisburg, Ill. 
Aiman, Box 568,. Castle Shannon,

Šiaučiulis, 304
Frankfort, Ill.

Willumat, 417 
Collinsville, Ill.

Ohio.
J.
•F.

43—K. !

E. 6th St., W. 

N. MoiTison Avė., 

Andrus St., Akron,

Guzevičienė, Box 400, Benki, III. 
Miller, Box 264, .Buckner, Ill.

Šatus, J 215 II6ss Ave., Saginaw, 
Mich. .- - • - IH

262, Cuddy,

> H6ss ___

44— r-L. Lasky, Box' 413, iZeiglelr,
45— M. Savukaitienė, P.' O. Box

Pa.
46— J. Petrauskas, Box 118, Blanford, Ind.
47— J. Vaitkiavičius,

Detroit, Mich.
48— A. Malinauskas,

Minersville, Pa.
49— A. Matulevičius,

Brooklyn, N. Y.
50— M. Urmoniūtė, 37

View, Pa. <
52— Kuklierius, 341.4
51— J,. Stanislovaitis,

Wilkes-Barre, Pa.
Chicago, Ill.

53— J. Gudišauskas, 437 Elm St., Tamaqua, 
Ta.

54— G. Braknis, 222 Crystal Lake Dr., 
Pontiac, Mich.

55— T. Sopata, 1130 Sycamore St., 
Washington, Pa.

5768 Addison Ave.,

P. O. Box' 246,

46 Ten Eyck St.,

Norvich Ave., West

•S.
307

Auburn 
Plymouth

Ave., 
Ave.

“VIENYBĖS” DRAUGYSTĖS VAL- 
( DYBA 1929 M.. BROCKTON, MASS.

Pirmininkas M. Meškinis, 9 Burton 
St. į Pirmininko Pagelbininkas K.
Ųstupas, 27 Cleveland Ave.; Nuta- 

' rimų Raštininkas J. Stripinis, 49 
SaWtelle Ave4 Finah'sų Raštininkas 
K. Venslauskas, 12 Andover St.; Li- 
eronių ,Raštininkas, B.; Kavalčius, 715 
North Montello St.; Kasierius D. Pa- 
gojis, 75 Intervale St.; Kasos Glo
bėjai: A. Amšiejus, 129 Ames St., 
M. Yazukevičia, 153 Ames St.; P. 
Krušas, 99 Arthur St.; Maršalka F. 
Saulėnas, ( 20 1 Faxon St. Visi iš 
Montello, Mass.

ŠV. ROKO DRAUGIJA, 
MONTELLO, MASS.

t Valdyba:
Pirm. V. Gelusevičius, 51 Glendale 

St.
Vice-Pirm. M. Miškinis, 9 Burton St.
Užrašu Rašt. J. Stoškus, 20 Faxon 

St.
Fin. Rašt. J. Stripinis, 49 Sawtell 

Ave. \
Iždininkas T. Petrauskas, 29 Merton 

St.
Iždo Globėjai: S. Petravičla, 162

Melrose St.
S. Mačiulaitis, 57 Arthur St.
D. Vetkauskas, 33 Andovęr St.

Maršalka J. Pilipauskis, 19 Ames
St. Visi Montello, Mass. 
Susirinkimus laiko pirmą seredą 

kiekvieno mėnesio.

LIET. SŪNŲ IR DUKTERŲ DR-JA 
GRAND RAPIDS, MICH.

Valdybos Adresai:
Pirm, K. Jakimavičius, 1564

' er Avė. i •
Turn-

Paulauskas, 228Iždininkas
Clark PI.

Iždo' Globėjai:. D. Kalnetienė,
S. -Park St., J. Krakauskas,
First St. •'' 1

Organo Rašt, J. Kentrus, 201 E. 
Westfield Ave., Roselle Park, N. J.

Maršalka J. Kiceina, 259 Broad
way.

Susirinkimai įvyksta kiekvieno mė
nesio antrą ketvergą, po No. 2G9- 
271 Second St.

144
300

D. L. K. K. DRAUGIJA
Detroit, Mich.

VALDYBA: •
J. Liubertas, 4177 AshlandPirm.

Avė.
Vice-pirm. J. Birštonas, 2739 Carson 

Ave.
Nutarimų raštininkas V. 4- Geral- 

tauskas, 1946 Sharon Ave.
Turtų rašt. J. Overaitis, 4689 Bran

don Ave.
Iždininkas A. Vegela, 7715 Dayton 

Ave.
Guntarienė.

Iždo globėjai: E. Vėgėlienė ir O.
Draugijos susirinkimai atsibūna 

kas ketvirtą nedėldienį kiekvieno 
mėnesio, Lietuvių Svetainėj, 25th St. 
ir Dix Avė., 3 vai. po pietų.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ HARTFORD, CONN.

Valdyba 1930 Metams
Pirmininkas P. Krikščius, 236 Park 

Terrace. . . <
Pirmininko pagelb. O. Giraitienė, 431 

Summit St.
Protokolų Raštininkas J. Kazlauskas, 

481 Hudson St.
Fin. Rašt. A. Giraičiūtė, 431 Sum

mit St.
Iždiųinkas A. Klimas, 36 Russell St. 
Maršalka J. Giraitis, 174 Ashley St. 
Organo prižiūrėtojas • V. Staugaitis, 

481 Hudson St.
Susirinkimai atsibūna kas antrą ket- 
vergą kiekvieno mėnesio, Labor Ly
ceum, 29 Lawrence St., Hartford, 
Conn., 7:30 vai. vakare.

MOTERŲ PAŠELPINĖ DRAUGYS
TĖ BIRUTĖJ MONTELLO, MASS.

Valdybos Adresai:
Pirmininkė E. Beniulienė, 16 Bun

ker Ave.; Pirm. Pagelbininką O. 
Turskienė, 79 Vine St.; Protokolų- 
raštininkė T. Zizen, 673 N. Main St.; 
Finansų raštininkė K. čereškienė, 361 
Lansdowne St.; Iždininkė M. Klima
vičienė, 31 Cląrence St.; Kasos Glo
bėjos: V. Baronienė, 736 N. Moritello 
St., M. Dobienė, 221 Ames St.; V. 
Bartkienė, 29 Intervale St.; Ligonių 
raštininkė M. Potsus, 184 Ames St.; 
Maršalka J. Šimanskienė, 88 Vine 
St. Visos Montello, Mass.

PIT^SBURGHO IR APIELINKĖS 
PRIEŠFAŠISTINĖS TARYBOS 

KOMITETAS
Pirmininkas F. Rogers, 312 Oregon 

St., Pittsburgh, Pa.
Pirm, pagelbininkas J. D. Sliekas, 

3121 Elroy Ave., Brentwood, Pitts
burgh, Pa.

Sekretorė A.
roy Ave., 
Pa.

Iždininkas J;
ward Ave., McKees Rocks, Pa. » 

Finansų sekr. J. Urbonas, 1723, Jane 
St., S. S. Pittsburgh, Pa.

K. Sliekienė, 3121 El- 
Brentwood, Pittsburgh,

Miliauskas, 626 Wood-

TEMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje
MES IŠMOKINAM, kaip apsieiti su pasiniu automobiliu; dalinas i tris dalia:

1. Mecharfizmas. Kaip sustatyti saHc'planq: 
kaip ’Ruiasti sugedimus; kaip i&ardiius su
statyti. Tas viską? mokinama klckvieruj Btu- 
dentą nčaktlškai. po priežiūra infcthuktoriy.

2. Elektra ir Magnetizmas. Tai reikalingiau
sia prie ' dabartinių automohilią.

, B. Važinėjimas. Kaip pastoti ekspertu toto
rių.
Pabaigę m?sų mokyklos kursi}, turite pllsę 

progą pasinaudoti vienu iž dviejų amatų— 
mechaniko arba Šoferio. Garantuojama Ma
nius ir diplomą. Mokiname' grynai lietuvil- 
knK SPthgliSkiU. Kaina prieinama viriam*.

Mokytojom yra žymus ekspertas’L. TIKNIAVICUS. Lekcijos dienomis Ir vakarai*. Atei
kite apžiūrėti mūsų mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 9 vlal., nedėld. nito 10 iki 2 P.M.

NEW YORK AUTO SCHOOL
228 Second Avenue Kampas 14th Street New York, N. T.

i. 1

Įsteigta
26 metai

AMERICAN AUTO & AVIATION SCHOOL
736 LEXINGTON AVE., tarpe K8th ir Mth Sts, NEW YORK CITJ ,

: ŠEKIT LINDBERG

Išmokite geriausiai mokamą industriją. Mūsų gab&B Instruktoriai 
išmokins jus būti automobilių mechanikais, orlaivių mechanikais, or
laivių inžinų ihechanikaiš, styririinkais; pardavėjais ir orlaivių, stočių 
prižiūrėtojais. Patyrę vyrai uždirba 160-100 į savaitę. Leidimai u0- / 
tikrinti. Už dyką .sujieškomę darbą savo studentams. Klasės dieno
mis ir vakarais, vyrams ir moterims. Nedeliomis nuo 10-12. 
logas uždyką.

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

. Kreipkitės į DR. ZINS, jęigu kenčiate nuo: Krarf- 
jo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chronišku Skau
dulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Galvoavai- 
gio, Skilvio, Žarnų ir MėŠlažamės IJgų, Galvos 
Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių Liaukų, 
Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir Gerklės 
Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų Skaudėji
mo. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusiminę, aš jums 
galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų ir Moterų ouvo 
pasekmingai pagydoma naujausiais, užgiriais mok
sliniais būdais. Greitos ir pastovios pasekmės. Aš 
suteikiu Asmeniškos Atydos Visu Gydymo Laiku. 
Kainos prieinamos,

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI DYKAI!
X-Spinduliai—Kraujo Ištyrimai—Laboratorijos Bandymai

DR. ZINS no EAST 16th ST.N. T.
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4th Avė. ir Irving PI.;

VALANDOS: 8 A. M. iki 8 P. M. NedėlIoJ 0 A. M. ūd 4 P. M.
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Dar 4 metai Katorgos po Garsaus 
Pabėgimo 18 Politinių Kalinių

. i ........... . ... Rašo Simonas M. Janulis

(Tąsa)
Ir kadangi tarpe pabėgusių buvo keletas 

nuteistų ant viso amžiaus į katorgą, todėl 
aš reikalauju, kad ir jam būtų paskirta 
bausmė ne mažesnė, kaip visam amžiui ka
torga.”

Po to atsistoja mūsų gynėjas Teodorovi- 
čius, kuris pašiepia valstybės gynėją, kad 
jis be reikalo čia taip dramatiškai šūkauja, 
nes tie žmo^sfsako, nieko baisaus nepada
rė, nieko neužgavo, o tik gelbėdamiesi nuo 
mirti,e$ bėgo, ką ir pats valstybės gynėjas, 
be abejonės, darytų, jeigu atsidurtų mūsų 
pddėty. Ir reikalavo, kad mums jokia 
bausmė už tai nebūtų skiriama. O kas' 
link sargo, tai jo kaltybė visai nėra pri
rodyta, nes prieš jį liudijo tik vienas kali
nys, kuris neturi tiesos būti liudininku, kai
po nuteistas į kalėjimą, ir jam visokios; 
teisės atimtos, ir tas niekam nevertas liudi
ninkas pats nieko nežino, nes su sargu nie
ko nesikalbėjo ir tik girdėjo būk tai nuo 
kitų ir tik iš piktumo ant sargo ar kalinių 
išmislijo tą pasaką. Pagalbaus, tas liudi
ninkas nei teisman nepribuvo, o jis (mūsų 
advokatas) esąs tikras, kad jei jis čia dabar 
būtų, tai nedrįstų tą neteisybę į akis sar
gui arba kaliniam pasakyti; ir todėl reika
lavo jį visai išteisinti arba jam teismą ati
dėti ant toliaus, iki bus iššauktas ypatiškai 
tasai liudininkas.

Teismo procedūra užsibaigė ir teisėjai 
nuėjo į atskirą kambarį tartis apie mūsų li
kimą. Mus paliko čia pat po sargyba lauk
ti'teismo nuosprendžio. Čia buvo ir sargai 
ir buvęs viršininkas Strunių kalėjimo, ku
rie buvo iššaukti taip pat liudininkais.

Buvęs kalėjimo viršininkas dabar jau bu
vo antstoliu (pristavu), tai sulyginus daug 
mažesnis “cinas,” negu viršininko tokio di
delio kalėjimo, kur jis buvo pirma mūsų pa
bėgimo, už kurį jis tos vietos neteko. Jis 
taip pasižiūrėjo į mane, kad aš tokio žvilgs
nio ir tokių akių savo gyvenime dar nema
čiau.

Neužilgo pasigirsta: “Sud idiot.” ( 
mas eina); visi, kas buvo teisme, sus 
atsistoja ir tas mūsų sargas, bet mes, 7 pa
bėgėliai, nei iš vietos—sėdime ir šaipomės. 
Įvyksta kaip ir betvarkė.

Pirmininkas jau buvo pradėjęs paprastą 
kiekvieno teismo melodiją: “Po ukazu jego 
imperatorskago velyčestva... ” bet pama
tęs, kad kareiviai mum stuksi į pašones ir 
nori pastatyti, o mes vis sėdime, sustoja. 
Suriko, kad kareiviai mus spėka pastatytų, 
ką jie tuojaus ir padarė: nutvėrė kiekvieną 
po du kareiviu, ir laikė stovinčius, išski
riant latvį Ozolį, kuris, nustumtas nuo kė
dės, atsisėdo ant grindų, pasiraitę kojds 
totoriškai ir sėdi. Kareiviai pamėgino jį 
pakelti, bet tas jiems nesisekė, tai sužiuro 
į pirmininką, laukdami naujo paliepimo, bet 
pirmininkas, matydamas pilną teismabutį

LAISVE

EASTON, PA.
A. P. L. A. 32 kuopos susi

rinkimas įvyks nedėlioj, 13 d. 
liėpos, Vanderveer Hali, 9th 
ir Washington Sts. Prasidės 
lygiai 1 vai. po pietų. Viši 
nariai dalyvaukite ir naujų at
siveskite. i

Susirinkimai įvyksta kiek
vieno mėnesio antrą nedėldie- 
dienį, 1 vai. po pietų. Jei na
riai visi lankytųsti reguliariai 
į susirinkimus, nereikėtų pra
nešinėti per spaudą. Bet taip 

,nėra. Kai kurie nariai serga 
Ypsileidimo liga, nes nepajė
gia susirinkimai! ateiti nei per 

|4ris mėnesius. arba ir šešis. 
Įdavė duokles užmokėti per

jaunų vyrų ir merginų, daugiausiai mūsų 
draugų ir simpatizatorių, kurie pradėjo jau 
nerimastauti, nenorėdamas, matomai, skan
dalo,-—nudavė nematąs tos komedijos, ir 
vėl pradėjo išnaujo: “Po ukazu jego impe
ratorskago” ir tt., ir jų nuosprendis buvo 
toks:

Mums visiems 7 pabėgėliams pailginti 
mūsų katorgos laiką dar po 6 metus kiek
vienam; Ozoliui, kuris ir be to buvo nuteis- 
tas visam amžiui, pailginti jau nebuvo ga- |ita dl:auĮ,a h. užbaigtas daly. 
Įima, todėl jam paskyrė, kad jis visuomet kas; Kas būtų> jei visi taip 
nešiotų retežius ant kojų ir 6 metus ant-darytų? 
rankų; o tą mūsų sargą, taip pat atimant' 
visas tiesas, nuteisė šešiem metam kator
gos, o ne trims, kaip rašė Gamtos Sūnus 
“Laisvėje”. Man gi būk tai už vadovystę 
pridėjo dar 3 metams rankinius retežius1 
ir laiką mano kalėjimo rokuoti tik nuo šios1

i dienos, nežiūrint, kad aš jau buvau atsėdė- 
(jęs daugįau 3 metų.

Už valandos jau buvau vėl savo kamba
ryj ir galėjau “džiaugtis ir didžiuotis,” kad 
buvau geras darbininkas, nes-būdamas tik 
22 metų amžiaus, turėjau užsidirbęs pas ca
rą butą, valgį ir gerą nepaprastą apsaugą 
ant 21-nų, metų, taigi nuo tos dienos iki 
43 metų amžiaus mano gyvenimas buvo 
“užtikrintas.” Ir kadangi tas teismas įvy
ko 17 d. balandžio, 1909 m., tai jeigu taip 
dalykai būtų stovėję, kaip budeliai spren
dė, tai už metų laiko nuo šios dienos, arba 
17 d. balandžio, 1930 m., aš būčiau buvęs 
paliuosuotas, kad užbaigti savo gyvenimą 
Sibire ant “volnos poselenijos.”

Toliaus, mano gyvenimas dar apie 2 mė
nesiu tame pačiame kambaryj nieku nebu
vo įdomus, nes buvo visuomet vienodas, mo
notoniškas, nuobodus. Diena nuo dienos 
nei kuomi nesiskiria, ir aš tankiai nežino
jau, kokia diena savaitės yra. Tik mačiau 
ant mūro toliaus atspindint saulę ir žino
jau, kad vasara, nes buvo ne tik šilta, bet ir 
trošku tokiame mažame kambaryje, kurio 
langutis buvo tokio didumo, kad vargiai 

I galva galėtų įlysti, ir tas dąr buvo aptver-
tojajtas dviem eilem geležinių grotų.

Vienintelis pamarginimas gyvenimo įvyk
davo kas 2 savaitės, kada mane vesdavo į 
pirtį, taip pat vieną; tai aš, eidamas per 
didžiojo kalėjimo kiemą, galėdavau per lan
gus pamatyt nekurtuos iš draugų, kurie 
mane sveikino, mosikuodami rankom,-o aš 
negalėdavau nei to padaryti, nes .mano ran
kos buvo visuomet surakintos viena prie ki
tos. Pirtyj man duodavo laiko nusirengti 
ir apsirengti ir nusiplauti lygiai 15 minu
čių ir tam laikui paliuosuodavo rankas iš 
grandžių; bet man paprastai nusiplauti ne
tekdavo, ,nes aš praleisdavau tą laiką, 
mankštindamas paliuosuotas ir užtirpusias 
savo rankas.

Taip išbuvau iki vidurio vasaros 1909 m.
(Tąsa bus)

A. P. L A. ŽINIOS

Antradienis, Liepoj

draugiją, o be geros pašelpi- 
nės draugijos negalima nei 
vienam darbininkui gyventi. 
Gera pašelpinė draugija narį 
sušelpia ne tik patikus nelai-. 
mei, bet ir kituose visuose rei-

jri, tik prisirašo į pomirtinės baluose.

le kurį skyrių. Nekurie vyLAIŠKAS NAUJOSIOS
, ANGLIJOS LIETUVIAMS raj bei moterys pašelpos neno-

Brangūs Naujosios Anglijos j bile kurį skyrių, nes jauniems 
T1” labai mažos mėnesinės duok-Į 

lės.
J Draugiją priimami nariai, 

neskirstant pažiūrų, nuo ^18 
iki 50 metų amžiaus. Draugi
joj pašeipoj ir pomirtinėj ly
gias teises turi kaip vyrai, 
taip ir moterys. Mėnesinės 
duoklės mažesnės, kaip kito
se draugijose. Konstitucijoj 
tiesos ir įstatai geresni, kain 
kitose visose draugijose. Dėl
to geresnės tiesos ir įstatai, 
kad darbininkai sutaisė ne del 
ko kito, bet del savęs, ir patys 
darbininkai kontroliuoja.

Todėl, Naujosios Anglijos 
lietuviai bei lietuvės, ne tik di
delėse, bėt ir mažesnėse ko
lonijose, be atidėliojimo, 
stengkitės sutverti Aukščiau
sios Prieglaudos Lietuvių A- 
merikoj kuopas. Kuopą, jei
gu daugiau nesiranda, galima 
sutverti iš 7 narių. Kuomet 
kuopa susitveria, tada ji pati 
plečiasi, auga. J

Kuopas geriausia ir paran
kiausia sutverti užbaigus AL
DLD . susirinkimus. Draugai 
bei draugės, įneškite sumany
mą del sutvėrimo APLA kuo
pų. Turėsite gerą pašelpinę

ir lietuvaitės! Iki 
nesiranda Naujojoj 
Augščiausios Prie- 

Lietuvių Amerikoje

lietuviai 
šiol dar 
Anglijoj 
glaudos 
kuopų;

;ĄPLA
gija, kuri darbininkus šelpia 
visose nelaimėse — ligoj, su
žeidime ,ir pasimirus. APLA 
yra šiandie pirmutinė pašel
pinė draugija:tarpe darbinin
kų, į kurią ‘vien tik darbinin
kai priklaušo ir patys darbi
ninkai ją valdo.

APLA turi du skyrius ligoj 
pašelpos. Pirmas skyrius $7 
į savaitę, 
į savaitę, 
mėnesinių
entų į mėnesį, už antrą ?ky- 

! $1. Pašelpos skyriuje pri- 
usanti moteris laike palagi- 

n (gimdymo) ligos gauna 
0 į dovaną, nežiūrint, kuria- 
s pašelpos skyriuje ji pri- 
usp.
’opnirtinės turi keturis sky- 
i: pirmas skyrius $150, an- 
; skyrius $300, trečias sky- 

$600, ketvirtas skyrius 
00. ‘Pomirtinės skyriuose 
asinės duoklės mokasi pa- 
nario senumo ir galima 
ausyti tik į pomirtinės bi-

yra pašelpinė drau-

antras skyrius $13 
Už pirmą skyrių 

duoklių mokasi 50

Prie APLA narys gali pri
klausyti gyvendamas visose 
Jungtinėse Valstijose. Jeigu 
toli kur kuopa randasi,1 tai 
narys gali pavieniu priklausy
ti.

Labai gera proga “Laisvės” 
skaitytojams priklausyti prie > 
APLA, * hes ; APLA nariams • 
“Laisvės” prenumerata tik $5 
metams ir tik $2.50 pusei irte- 
tų. 

i

Brangūs lietuviai bei lietu
vės, ne tik Naujojoj Anglijoj 
reikalinga organizuoti ir su
tverti APLA kuopas, bet ir 
visose Jungtinėse Valstijose, 
kur da nesiranda. O kur kuo
pos jau randasi, ten kiekvie
nas lietuvis bei lietuvė privalo 
prisirašyti prie APLA ir būti 
jos nariu.

Brangūs lietuviai bei lietu
vės, pasitarę del {suorganiza
vimo ARLA kuopos, informa
cijų kreipkitės arba reikalau
kite konstitucijos pas centro 
raštininką sekamu antrašu: 
J. Miliauskas, 626 Woodward 
Ave., McKees Rocks, Pa. Jis 
pasiųs visas reikalingas inforr 
macijas.

APLA 9 KP:
Organizatorius.

Ar galėtų mūsų or
ganizacija gyvuoti?- Kas pri
žiūrėtų kuopų tvarką? Nesi
lankymas narių į kuopos susi
rinkimus apsunkina > kuopos 
bujojimą. Pavyzdžiui, ateina 
į A.. P.. L. A. .susirinkimą, kad 
įstoti į pašelpos organizacidą, 
bet randa mažai narių susi
rinkime, gauna' prastą įspūdi, 
pradeda hbejoti, nepasitikėui 
tuo draugu, kuris jį pakalbina 
ateiti susirinkiman, nes pasta-į 
rasis sakė, kad narių yra tiek, 
o dabar randasi visai mažai 
susirinkime. O ypač jei to
kiam žmogui, teko girdėti fa
šistų leidžiamus visokius me
lus ant mūsų A. P. L. A. orga
nizacijos, tai lengvai gali pa
tikėti jų melams. Bet turiu 
pasakyti tiems žmonėms, ku
rie dar tiki fašistų visokiems 
melams ant A.’ P. L.’ A., kad 
smarkiai* klysta, nes aš tėmi- 

centro rapor- 
odo, kad mū-

au-
Taipgi ir

tus, iš kurių p
sų organizacija smarkiai 
ga nariais ir turtu.
mūsų 32 kuopa tūri 26 na
rius. Bet teko girdėti nuo 
draugo kuopos organizato
riaus, kad ant sekančio susi
rinkimo vėl ,kelius naujus turi 
aplikantus' į 32’ kuopą. Taigi.

"■.i.»i ' i i « i i 'i » —< ■■ ■- 

Diena irgi pasitaikė grąži. 
Buvo atsilankiusių iš Utica, 
Amsterdam, Albany, Troy; ki
tataučių irgi nemažai buvo, 
kurių tarpe matėsi ir vienas 
juodukas, Todėl rengėjams 
pelno liks nemažai. Už tą 
viską turime padėkavot ir d. 
L. Pruseikai, kad jis daugiau1- 
sia rūpinosi, kad sutvert ap
skritį ir davė patarimus su
rengti pikniką. Jis tvirtino, 
kad ir brooklyniečių bus pik
nike, bet nesimatė nei vieno. 
Gal ir tas pakenkė, kad da
bar d. Prūseika gyvena Chica- 
goj ir nebuvo kam paragint 
važiuot, o daugumas nuvyko 
į SLA seimą, kur jie atliko ge
rą darbą.

Delegatė SLA Seimo d. L. 
Gudzinskienė sugrįžo iš Chir 
cagos ir išduos raportą iš to 
triukšmingo seimo. ( t

SLA 205 . kuopos susirinki
mas įvyks 2 d. liepos; 7 vai. 
vakale. - Pribūkite: visi ip vi
sos. Bus daug ‘svarbių dalykų 
del apkalbėjimo. ■ >. .

A.. Gudzinskas.

Pranešimas Visiems Conn 
Valstijos Lietuviams 

Darbininkams
KAS BUS 4 DIENĄ LIEPOS 

WATERBURY, CONN.

/ Daugeliui jau žinoma, kad 
4 d. liepos Waterburyj, Lietu-J 
vių Darže, bus didelis išvažia
vimas, kurį rengia ALDLD ir 
LDSA apskričiai. Į šių apskri
čių išvažiavimus suvažiuoja 
daug žmonių, mūsų draugų; 
taipgi privažiuoja ir mūsų 
priešų, nes ir jie žingeidauja 
pamatyti bolševikų skaitlingus 
išvažiavimus ir sueiti pažįsta
mų, kurių netenka sueiti per 
keletą metų, .šiame išvažia
vime bus nepaprastai daug 
žmonių, kadangi daugumas 
dabar žingeidauja apie įvykį

draugai, pasistengkite būti vi- SLA 36-me seime: kas ten dė
josi, kaip fašistai smurtu už
griebė . seimą ir nelegaliai iš
rinko. valdybą., < šiame išvažia
vime kalbės drg. R. Mizara, 
kuris buvo seime ir viską ma
tė. Taipgi tikimės, kad bus iš 
Worcesterio SLA didžiulės /
kuopos delegatų, .kurie papa
sakos, 
tardė.
nariai būtinai būkite šiame iš
važiavime, nes būtinas reika
las visiems sueiti ir pasitarti.

, Connecticut Valstijos 
SLA Darbininkų

Narių Komitetas.

si laiku, nedarykite taip, kaip 
iki išiol darėte : “Aš. neisiu, ap
sieis be mąngs.”' Kiti' irgi taip 
pasako ir Susirinkimas palieka 
tuščias, be narių. Arba jeigu 
ir ateina keli, tai vėlai, kuo
met jau reikia, užleisti svetainę 
A. L. D. L. D. 13 kuopos su
sirinkimui. Man rodos, kad 
visgi galima-sykį 'į mėnesį at
eiti į svetainę pasėdėti porą 
valandų.

K. Bakanauskas, 
A.P.L.A. 32 Kp. Fin. Sekr.

SCHENECTADY, N. Y

draugai Field ir 
Field turėjo kal- 
sunkiai buvo ap- 
ir po kaucija ne

Reikėjo senai parašyti iš 
mūsų kolonijos, nes per tą lai
kotarpį buvo įvairių įvykių, 
bet, ant nelaimės, to laiko sto
ka buvo.

Buvo rengtasi prie pirmos 
gegužės apvaikščiojimo, bet 
už dalinimą atsišaukimų į 
darbininkus prie dirbtuvių ta
po areštuoti 
Revin. Drg. 
bėt, bet taip 
kaltinti, kad
paleido. ' Už penkių dienų 
įvyko teismas. Drg. Revin ga
vo 60 dienų kalėjimo, o drg. 
Field išdeportavo į Buffalo. 
Drg. Revin išėjo iš kalėjimo 
26 d. birželio dar su didesne 
energija ir prižadu daugiau 
kovot; už darbininkų klasę.

Apie konvenciją Komunistų 
Partijos, kuri atsibuvo Sche- 
nėctady', “Laisvėj” plačiai bu
vo rašyta, tai nematau reikalo 
atkartoti.

Bedarbių pas mus daug 
randasi. General Electric 
Co. atlėido apie 10,000 darbi
ninkų. American Locomotive 
Co. dar vis neblogiausiai dir
ba, bet naujų užsakymų negir
dėt. Jau kaip kuriuose sky
riuose pilno laiko neišdirba, 
darbas mažėja ir apie rugpjū
čio ir rugsėjo mėnesius užsi
baigs, 
žiema bus sunkesnė, negu per
eita.
gi nesitaiso, bet blogėja. Ku
rie ir dirba,’ tai nepilną lai
ką, bet tų nepriskaito prie be
darbių. .■

22 d. birželio atsibuvo pik> 
nikas nesenai sutverto ALDLD 
14-to apskričio, 
vyko.
rys žmonių visokių pakraipų.

Išrodo, kad ateinanti

General Electric Co. ir

Piknikas pa-
Suvažiavo didelis bū-

diskusijas,pradeda nev 
duodami radikalais, bet, žino
ma, taip žioplai, kaęl greitu 
laiku juos kiekvienas supran
ta. Todėl ir tokiose vietose 
reikia apsisaugoti šnipų, nes 
jie visur stengiasi darbininkus 
išprovokuoti. Bedarbis.

NIAGARA FALLS, N. Y. —
Laike pamaldų Pentescostal 

Mission bažnytėlėj nežinomas 
žmogus nušovė evangelistų ku
nigą E. R. Woods ir mirtinai 
sužeidė vieną maldihinkę ponią 
Ross; vieną nepažįstamą vyrą 
lengvai sužeidė, šovikas pabė
got • z

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR
LAWRENCE, MAS.

Ketverge vakare, liepos 3, bUs pui
ki vakarienė su šokiąis., Rengia ben
drai Lawrence’o, Męthūen’o ir Hav- 
jrhillio farmeriai, Maple Parke. Pra> 
sidės 5 vai. vakare ir trauksis per 
/isą naktį. Muzika bus viena iš pui- 
kihušiiį: grajys lietuviškus ir ame
rikoniškus šokius’. Bus ir programa: 
dainuos Laisvės ir Liaudies chorai, 
[žanga ypatai: vakarienei ir šokiams 
—$1; vaikams vakarienei ir šokiams 
—25c; tik šokiams—25c. Jeigu liks 

pelno, tai bus skiriama sušelpi- 
vieno draugo, J. Karsono, kuris 
be kojų. Kviečia rengėjai.

154-5

tiek 
mui 
yra

HAMTRAMCK, MICH.
D. S. A. 130 kuopos susirinki- 
bus ketverge, 3 liepos, po nuin.

kaip juos Bagočius 
Visi progresyviai SLA

DETROIT, MICH.
darbininkų padėjimasČia

su kiekviena diena darosi vis 
sunkesnis ir žiauresnis. Kai
po bedarbis leidausi po mies
tą darbo jieškoti. Aplankiau 
miesto ir privačius darbo da
vimo biurus. Miesto biuruo
se, kur neva dykai darbas pa
rūpinamas, nuo ryto iki jo už
darymui prisikimšę bedarbių. 
Bet tik vienam iš tūkstančio 
pavyksta kokį nors darbą gau
ti. Privačiuose biuruose yra 
iškabų, kad visokių darbų ran
dasi. Mat, čia jau turi pen
kinę užsimokėti, tai ir garsi
na, kad darbų yra. Bet jeigu 
darbą nusiperki, tai savaitę iš
dirbsi, o gal ir tiek dar ne
teks- išdirbti, paskui atleis. 
Pagaliaus, būna ir taip, kad 
penkinę užsimoki, tave siun
čia į darbą,, bet nuėjęs ne
gauni. Kuomet sugrįžti atgal, 
tai liepia rytoj ateiti. Ir taip 
prądedi vaikštinėti diena . iš 
dienos, o darbo kaip nėra, 
taip nėra.

Valdžia nekreipia jokios do
mės į tai, kad privačiai darbų 
davimo biurai bedarbius iš
naudoja ir net stačiai apvagfa, 
nes įmokėtų pinigų , jau ne
grąžina.

Visose automobilių išdirbys- 
tėse dirba tik 30 nuošimčių 
darbininkų, o likusieji 70 nuo
šimčių randasi bedarbių eilėse.

Reikia pažymėti, kąd prie tų 
darbo davimo biurų, kur su
sirenka minios bedarbių, dau
gybė yra valdžįos šnipų, ku
rie, sukinėjasi bedarbių tarpe, 
ir prisiklausinėja, ką kas kal
ba. Kai kurie tų šnipų pAtys

praleiskite šios
kią proga negreit tdf&Site; ’

Kelrodis: VažiuojįjnC nuo 
villę. arba Washington xikenfl 
Bealsvilje ir Centerville 
kas po kairei j Richeyille^ prizui 
Škūlę sukitės po dešinei ir top 
jaus rasite piknįko yietą. . #
------------------------------ . ..ii i i>y> 
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“LAISVĘ

5 DIENOS ANT VANOEHYHO i
PER CHERBOURG — 

6 PER BREMEN
keliaujant iš Lietuvos ir į

LIETUVĄ !
Greičiausiais garlaiviais

A

arba populiariu • ekspre- ‘ j 
•oimu garlsriviu, • I

COLŲMĖTO
Įnformadjų klauskit pas J 

vietinį ageiltą drba ' ; ‘ *'i

NORTH GERMAN
LLOYD /

57 B’way, New York.

mas
3014 Yemans St., 7:30 vai. vakare. 
Visos narės ateikit, yra svarbių rei
kalų. Atsiveskit ir naujų narių. 
Valdyba.

CHESTER, PA.
A. L. D. L. D. 30 kuopos susirinki- 

nas bus getverge, 3 liepos, Lietuvių 
Kliube, 339 E. 4th St. Pradžia 8 
/ai. vaka're. Visi nariai ateikit, yra 
ivarbių reikalų. Atsiveskit ir naujų 
varių. Sekr. P. Kašarauskas. 154-5

BALTIMORE M D.
Sveikinkite darbininkų delegaciją, 

kuri ką tik sugrįžo iš Sovietų Sąjun
gos ir išgirskite raportą apie Sovie- 
:ų Sąjungą. Prakalbas rengia Bal- 
Jmorės Friends of Soviet Union, ke
tvirtadienį, 3 d. liepos. Pradžia 8 
zal. vakare. Įvyks Finų Salėje, 703 
Ponca St. Kalbės D. Donovąn, inži
nierius, ir{ S.’ Salow, fine darbininkė. 
Kiekvienas darbininkas būtinai da- 
yvjabkit^ šioH 'prakalbose ' fr išgirs- 
cite, ką šĮe kalbėtojai turi junis pa
sakyti apie Sovietą’Sąjungą. '154-5

RICHEV1LLE, PA.
Didelis piknikas. Rengia SLA 95 

kuopą. Įvyks? petnyčioj, 4 d. liepos 
(Jiily). Labai puiki vieta del šokių, 
cą tik 
cestrą. 
Šoks ir 
:imų bus ne 
11 valandą ryte.

Gerbiamieji ir

LIETUVOS PREKIŲ
galima gauti kiekvienoje 
geresnėje lietuvių krair 
je. “Birutės” saldainių. ___ 
rų, lašinių, palengvlcų, kum
pių; baravykų, trejanl 

t 

tt.
Remkime Lietuviu*

LITHOANIAN
' IMPORTING COMPAQ

818 E. Sixth Stroe
SO. BOSTON. MAS!

‘ Ui ------------_

Bell Phone, Pęplar

A. F. STANKOS
■pabųdavota. Bus puiki or- 
Kas pašoks vieną šokį, greit 
kitą. Skanių yalgių ir gė- 

ir perdaug. Pradžia

gerbiamosios, ne-

Lietuvė Fotografistė
Fotografuoju, Didinu ir Maliavoju 

Visokiom Spalvom Paveikslus
Studija atdara kiekvieną dieną ir 
nedėliomis nuo 9:80 iki 5 po pietų.

MARGARETA VALINČIUS 
Room 32, Weitzencorn BldgU 

Public Square 
WILKES-BARRE, PA.

(fibaltamuoja Ir laidoja nnmk 
visokių kapinių. Norintieji ge» 
tarnavimo ir už Žemą kalną, 
valandoje Šaukitės pas mane, 
salite gauti lotus ant visokių k> 
geriausiose vietose ir už žemą

1023 Mt. Vernon S 
PHILADELPHIA

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIE1 
čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti 
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu *.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas 
8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT,

DARBININKU KALENDORIUS
Dar Y ra 50 Kopijų

Darbuokimės, kad
NAUDOKITĖS NUPIGINTA

išplatinti visą ; ; 
GINTA KAINA

t KOPUį

Platintojams, imant nemažiau 3 
egzempliorių duodame po 10 centų 

už kopiją

Kuo Greičiausia Siųskite Užsakymus ir Plati 
kite su ( Didžiausiu Skubumu. Laukiame F 
reikalavimų v r

Kuo sią

‘‘LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
46 Ten ĮEyck St., : Brooklyn, N.

/
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rr
skaitytojas, ir jeigu ’ drg. ’ Iš
kauskui nėra sakęs, kad jį pa
laidotų be bažnytinių ceremo
nijų, tai nėra jokis argumen
tas.

< ----- ---- ----------- —! » .■ ■■■ f *■" *

ir ‘ palaikymu -žmonijos gero-1 
vės bei išvengimu ligų. Ame
rikos ligonbučiai i yra žymiau
si visame pasaulyje.

Yra vienas kelias įšvengi- 
mui ligų ir ų^ljaikymųi mūsų 
sveikatos, tai atsilankymas 
sykį ar du į įmetus pas gy
dytoją del , reegzaminavimo, 
kad būt tikru, jog mūsų svei
kata yra geram stovy j, ir kad 
mes valgome tinkamą maistą. 

t Įdomus faktas, kad virš 20 
tūkstančių gydytojų Jungti
nėse Valstijose savanoriai pa
reiškė savo 
Lucky Strikes 
gerklę, negu 
Tokie veltus 
teikia tikrą patarnavimą pu
blikai.

Puslapis Pexiiias
v

A. Matulevičius.

NAUJA ĮDOMI BROŠIŪRA.Cairo, Aįgiptas.—Premje-

kri-

64 Puslapių, Kaina 15 centų

‘Laisvės’ Piknikas
Nedelioje, 6 dieną Liepos-July, 1930

Du Bušai Atvyksta iš Massachusetts. Juose

Atvažiuoja Laisvės Choras iš Haverhill irIš New Yoi’ko miesto va-

Liaudies Choras iš Lawrence. Tie

Du Chorai Džinuos Bendrai, Va

dovaujami Pauliukaičio

>

DVI DIDELĖS PROF. RETIKEVIČIAUS ORKESTROS BE PERSTOJO GRIEŠ LIETUVIŠKUS IR
AMERIKONIŠKUS ŠOKIUS

Įžanga 50 centų ypatai

turiu pasakyti, 
jokis užsipuoli-

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

M A SPETH, L. U N. Y. 
Telephone, Juniper 9T*6

GRABORIUS 
UNDERTAKER 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

151 Metropolitan Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Greenpoint 1411

Turėsime megafonus. Tad chorai ir kalbėtojai 
bus girdėt visam parke.

parašais, kad 
mažiau kutena 
kiti cigaretai. 

pareiškimai su-

Platintojams, kurie ims nemažiau 10 kopijų, duosime po 
10 centų už kopiją. Kurie kartu su užsakymais prisius 
ir mokesti, tien. nerokuosirhe persiuntimo kaštų. Būkite 
ekonomiški, siųskite užmokestį kartu su užsakymais.

.the
36 th 

for 
Ave- 
New

■ W|. I. I , | 1,1 »■

LIETUVIS GRABORIUS

I ' ■ ’ ' f į

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

■ymnyWfR 11 jr>

• . 1 '

'turi šimttis ktautūvių po vi-’kad Sovietų ‘valdžia, sekan
čiais metais ketina pirkt 
medvilnę iš Aigipto, jei bus 
padaryta tam: tikros pirkjy- 
bos sutartys, ' .

Sinkevičiaus Auka
įrengtose S. L. A. Darbi- 
iško Komiteto prakalbose 
t. birželio, Brooklyne, drg. 
Sinkevičius aukojo $1, bet 
ų rinkėjų nebuvo užrašy- 
jo auka buvo priskaityta 
smulkių.

i Teisybė?

są miestą, kasdien du dide-1 
liu troku prirenka krautu
vėse neisparduotos duonos 
ir sudegina. Tą paliudijo 
pečkurys, kuris turi atlikt 
tą darbą.

Vieną kartą jis paėmė iš 
krūvos atvežtą sudeginimui 
keiką, ir norėjo pąrnešt na
mo vaikam. Formanas su
sistabdė ir liepė nešt atgal 
padėt sudegiriimui. Pagrąši- 
no pavarymu iš darbo, jeigu 
dar kartą jis panašiai ban
dys daryt. Tai taip kapi
talistai paiso darbininkų gy
venimo : geriau sudegint, ne
gu atiduot alkaniem, vai
kam.

NORINTIEJI GE
RI A U SI O PA
TARNAVIMO IR 
UŽ , ŽEMA KAI
NĄ, NULlCni- 
MO VALANDOJ 
ŠAUKITĖS PAS:

biių susidarys arti šimto, o gal 
ir daugiau dolerių.

Man teko palaidoti draugijų 
vardu bent keletas tokių numi
rėlių, bet niekuomet nebuvo 
atsitikimo, kad būtų taip pa
sielgta, kad parvykus nuo ka
pų turėti ‘/good time” už ve
lionio pinigus, kaip jūs, drau
gai, pasielgėte. Tai yra prasi
žengimas prieš visuomenės 
principus ir teisėtumą draugijų 
vystymosi taisyklių.

Pagalinus, laisvos draugijos 
privalumas, laidojant draugi
jos narį, nekišti bažnytinių ap
eigų, bet palaidoti laisvai.

Aš nesu girdėjęs skaitant

Republikomj Dienraščio 
Reporterio Šmugeliai 

su Kriminalistais
CHICAGO. — Dienraščio 

“Tribune,” republikonų or
gano, reporteris Alf. P. 
Lingle, kurį gengsteriai nu
šovė, gaudavo $65 algos į 
savaitę; bet per pustrečių 
metų jis buvo pasidaręs 
$150,000 per visokias Šerų 
gemblerystes ir gešeftus su 

specialio susirinkimo protoko- i Gapo.ne ir kitais gengstęrių 
lą, įvykusiam 8 d. birželio su
sirinkime; girdėjau tik mėne
sinio susirinkimo. Tokis spe- 
cialis susirinkimas, be jokių 
rekordų, nieko nereiškia pagal 

•taisykles.
šis tai bus mano pirmutinis 

man primetama Į ir paskutinis šiuo klausimu ra
šinys. Aš jį rašau todėl, kad 
parodyti, kaip drg. Iškauskas 
j šiuos dalykus žiūri ne iš lais
vos pusės taškaregio ir jo ra
šinys mane privertė parašyti, 
ir kad skaitytojai žinotų, kaip 
ištikrųjų buvo ir kad ne iškaš
čių klausimas, bet nekuriu už
sispyrimas pastatyti ant savo.

Pagaliaus, velionis Slavickas 
buvo A. L. D. L. D. 16 kuopos 
narys ir nuolatinis “Laisvės?

ISEY CITY, N. J.
, Tsiškai nemačiau reikalo 

sti diskusijas velionies Jono 
Slavicko palaidojimo klausi
niu. Bet mane| privertė drg. 
l^jaūsko teisinimas ir pirmuti
ne aprašymu peikimas, kuris, 

supratimu, buvo daug 
teįiili^esnis, negu kad drg. Iš- 
kaūękas daro savas išvadas, i 
T^riu priminti, kad tai pirmu
tinis fnano šiuo klausimu rašy
mas, su pirmutine korespon
dencija aš nieko bendro netu
riu, už kurią 
kalfė.
. ( Visų pirma 
kad 
mas 
mas 
kad 
kus, 
turi 
<l\raugyą 
tokių dalyių.

Draugas Iškauskas kalba ir 
rodoslų kac jisai nori skaityto
jus įtilkint,, kad palaidojimas 
su bažnytinėmis apeigomis bu
vo padaryta su tikslu mažint 
iškaščius. Bet aš ir kiti, kurie 
kitaip į dalykus žiūri, supran
tame visiškai kitaip šį klausi
mą ir jau drg. Iškauskas tokio
mis išvadomis patsai save su- 
sikritikuoja ir gali tik tuos įti
kinti, kuriu rūpinosi Jono Sla
vicko palaidojimu ir taip pasi
elgė. *1 * . k - /

: Dr'g. Iškauskas sako, kad Už 
pigiausiu Ažamę ant laisvų ka

lnių bftih reikėję mokėti arti 
lenų ir atsižvelgiant, 
vo Žinoma, ar bus ga

iš inšiurans korti
nio pomirtinę, tai 

/ ažnyčią^ kad ga- 
ašą, idant būtų 

oti vienoje duo- 
u Šileika.

itų. draugijos na- 
i kokia išvada ir 
galima tą šimtinę 
alaidoti laisvai, be 
nimo apeigų: (1) 
alo atimti velionio 
lutinio graboriaus, 

1$, palaidoti už tris 
nerių, ir atiduoti ki- 
am pamokėjote ketu- 
i; (2) nereikėjo^ mo- 
gui $15 už jo pataf- 
nes jo patarnavimas 
ėra reikalingas; (3) 
savo gyvenime tokio 

b . kad tie, kurie rūpi-
' keno laidojimu drau-

irdu, skirtų $20 sugrį- 
kapinių pokiliui; (4) 

Ringai, jeigu matėte 
ištekliaus, buvo pirkti už 

aio pinigus vainikas ir 
ėti $10,—čia irgi man pir- 

atsitikimas, kad patsai 
irėlis pirktųsi sau kvietkų 
ikųs bei iie^ kurie rūpinasi 
alaid(įiihųr iškilią pinigus 
>mį tikslams1 ii* sakytų, 
palaidojome su bažnyti- 

s apeigomis tik todėl, kad 
vd iškaščių nupirkimui 

ės< Ir štai, atėmus visus 
i bereikalingus iškaščius, 
susidaro 145 doleriai ir 
buvo galima palaidoti ir 

/ose kapinėse, nuperkant 
ę ne prasčiausio j e vietoje, 
geresnėje, '-negu drg. Iš- 

skap įsivaizdina.
oliails, mano manymu, jei 
draugas kalba susirinkime 
zerkia, kad jam velionies 
icko, kaipo draugo, esą 
», tai kad pagerbus velio- 
jikėjo nerokuoti nieko, ką 

j*- pagulėjo porą dienų;
būti; Budravičius turė- 

simpatiją visų draugijos 
'į bet ne taip, kad už ma- 

i pasijudinimą bilos ir bi- 
ir kuomet valdyba pada- 
pilną atskaitą, tai jo tų

tai nėra
bei ypatiškumai ar keli- 
suirutes narių tarpe. Bet 
apdisxusavus tuos daly

kime, mano manymu, ne
pasikartoti ir, kaipo laisva 

ateityje turi vengti

vadais, kurie jam,<fskolinda-|ras ^-sma^ ! Sidky pranešė, 
x t y "v\ t i r i i i/» d n d ri i n ,  ' J     ’ ........ • ’ ‘vo” tūkstančius ir desetkus j 
tūkstančių dolerių. Ir tą' 
būtent šulerį “Tribune” bu
vo paskyręs, kaipo savo iš
tikimiausią tyrinėtoją kri
minalistu. u

Degina Duoną, Kuomet 
Tūkstančiai Badauja

PHILADELPHIA.—Kuo
met daugelis bedarbių šei
mynų neturi už ką nusi
pirkt nei pasenusios duonos, 
tai tūlos kompanijos, kurios

MŪSŲ DIDŽIAUSIAS
- NACIONALIS TURTAS

Ar esat normalis ir sveikas 
asmuo ?

Tvirtiem ir sveikiem? gyve
nimas yra didis daiktas. Gy
venimo keliai pasaulyj užsi
kimšę milionais bėgančių pir
myn. Tarpe jų rasite ateities 
Edisonus, Fordus, Pupinus, 
Babe , Ruth’us, Tunney’us ir 
Dempsęy’us; Charles Schwa
bus, kurie įgauna saūo karjerą 
plieno dirbtuvėse; Patrick 
Crowleys ir Dan Willards, ku
rie laimės savo kelius*-į New 
York Central ir Baltimore ir 
Ohio gelžkelių pirmininkus. .

■ Rasite farmų vaikus,? kurie,; 
kaip Coolidge ir! Hooveris, :pa- 
taps šalies; prezidentais ir' 
turtingais. Jųjų stipri sveika
ta pagelbės jiem dirbt ilgas 

jvaląndas, pralenkiant savo 
I kompetitorius.

Visi surado, kad gyvenimo 
kovoje, kuri nusprendžia pa
sisekimą a r pralaimėjimą, 
svarbiausią rolę lošia sveikata. į 
Ambicija, tai dynamas, kuris 
viską varo, bet sveikata, tai 
prirodymas, kad mašina yra 
geram padėjime ir gali atlai- 
kyt sunktj įsitempimą darbe.

Be jokių klausimų sveikata 
Į yra mūsų didžiausias naciona- 
, lis. turtas. Nei viena kita 
Į tauta nesirūpina tiek sveikata

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

Rezidencija: 13 W. 3rd Street 
SO. BOSTON, MASS. 
Tel.: So. Boston 0304-W

“AR STEBUKLAI PAGYDO?”
( ■ PARAŠĖ R. MIZARA1

/

Išleido Dienraštis “Laisve”

Knygele nedidelė, bet kupina faktų, čia smulkme 
niškai aprašyta Maldeno stebuklas, jo istorija ir vi
sokį incidentai; čia telpa platus aprašymas apie pa-, 
saulinius stebuklus: Liurdą, Aušros Vartus, Santos 
“paną Mariją,” etc. Be to, surašyta visa eilė įvai
rių net švenčiausių relikvijų, kuriomis “žmonės, gy
doma,” stebuklai atlikinėjama.

Knygelėj “Ar Stebuklai Pagydo?” taip jau surink
ta visa eile faktų, kaip Sovietų vyriausybė prikėlė iš 
grabų šventuosius ir stebuklinguosius, įkurių lavonai 
“niekad nekirmijo ir nep’uvo.” žodžiu- tariant, ši 
knygelė tai neįkainuojamas kiekvienam darbininkui 
įrankis kovai prieš tamsą.

Tuojaus reikalaukite prisiųsti ir aplaikę brošiūrą 
platinkite tarp parapijonų..:

• . . J LAISVE
46 Ten Ėyck Street, ••>/<•< Brooklyn, N. Y

KAIP VAŽIUOTI J “LAISVĖS” PIKNIKĄ
Directions for Automobiles Kaip Važiuot Automobiliais

From New York City, 
cross the Manhattan Bridge ' žiuoti per Manhattan Bridge 
and ride down Flatbush I (tiltą); pervažiavę tiltą, va- 
Avenue to Prospect Park. 
Ride through the Park to 
Ocean Parkwajr till Bay 
Parkway is reached, then 
turn to the right and ride 
down to the end of the 
road. Seeing the water, turn 
to your left to Cropsey Ave- 

. nue, to the car tracks and 
that will be 25th Avenue. 
There to the right will be 
found Ulmei; Patk.

žinokite Flatbush Avenue 
iki Prospect Park. Perva
žiavęs ’parką, pasukite į 
Ocean Parkway; privažiavę 
Bay Parkway, pasukite po 
dešinei ir važiuokit iki ga
lui. Pamatę vandenyną, 
.pasukite po kairei į Cropsey 
Avenue. Kada privažiuosi
te gatvekarių “trekes,” tai 
tas ir bus 25th Avenue. 
Ten ant kerčios, po dešinei, 
rasite Ulmer Park.

Directions by Train
From Williamsburgh, 

take the 14th Street Sub
way at any station to Union 
Square, New York City, and 
Change for West End train 
to 25th Avenue. Those tak
ing the Broadway “L” go to 
Chambers Street and 
Coney Island train to 
Street, then change 
West End Line to 2.5th 
nue. From Uptown
York) take Subway, B.M.T. 
Line, West End train, at\ 
Times Square and get off* 
at 25th Avenue. Then walk 
to the right to the park.

Traukiniais
kitų miestų 
važiuokite į

Čia imkite

Kaip Važiuot
Atvažiavę iš 

į New Yorką, 
Union Square,
požeminį traukinį su užrąšu 
West End Express, Coney 
Island, ir juo važiuokite iki 
25th Avenue. ' čia išlipę, 
eikite po dešinei ir gale 
25th Avenue rasite Ulmer 
Parką.

Iš Brooklyn© ir kitų dalių 
miesto geriausia važiuoti iki 
Chambers Street stoties ir 
imti Coney Island ekspersą, 
persimainant ant 36th St., 
Brooklyne. čia gausite tą 
patį traukinį — West End 
Express, Coney Island.

Kurie ! važiuosite kitais 
Coney Island traukiniais, 
Tan ant 36th Street stoties 
persimainykite ■ ant West 
End Express, Coney Island 
traukinio.

Vietiniai— LYROS CHORAS, vadovaujamas 
Retikevičiūtės, ir AIDO CHORAS, vadoyauja-

I

mas šaknaitės—tai jau rengiasi itin rūpestin
gai prie “Laisvės” pikniko. Smagu priminti, 
kad “Laisvės” piknike dalyvaus ir SIETYNO 
CHORAS iš Newarko, vadovaujamas Šalinai- 
tės, ,ir BANGOS CHORAS iš Ejlizabetho, vado- 

. vaujamas Eremino. |(

Kalbės Drg. L PRUSEIKA ir bus Svečių, & L 
A. Seireo Delegatę, Kalbėtojų

Ulmer Park
i Pradžioje 25th Ave., Brooklyn

Parkas bus atdaras nuo 10 v. ryto; Muzika nuo 2 vai. dieną iki 12 nakčia 
/

PĖNKt METAI
ALBINAS KUŠLIS, 622 Bank St., Water
bury, Conn., atsako šiaip: Jau 5 metai, 
kaip Jus, JOHN’S cigarus savo Restaura
cijoj užlaikau, ir juos visi giria, kad ma
lonūs rūkyti. . f

Jurgine draugyste, Union City, Coniu, 
iš žymiausių Amerikoje, turinti savą parką 
piknikams ir salę baliams, Naujokų Ciga

rus nuolatos užlaiko, kad rūkytojams pa
tinka !

Lithuanian Liberty Hall, Elizabeth, N.
J., 269 Second St., nuo senai JOHN’S Cigarus užlaiko, nes Cigarai 
geri. « '

Brooklyno Lietuvių Neprigulmingas Kliubas, 269 Frontu St., kai
po žymus politikoje, savo rūmuose, nuo senai su pasigėrėjimu, 
JORN’S Cigarus bizniavo ja. Taip pat visos švaresnės lietuviškoB 
restauracijos Brooklyne ir prakilnesni biznieriai užlaiko JOHN’S 
po 10c. Visi rankomis padaryti ir po vardu PETRO. . x

Todėl Gerbiamieji Draugai nė tik Brooklyne, bet ir kituose 
miestuose bizniaus užvedimuose, kur rūkymai yra užlaikomi, visur 
reikalaukit virš paminėtais vardais Cigarų. Ant pareikalavimo 
visur Amerikoje išsiuntinėjam per paštą. Adresuokite

- NAUJOKŲ CIGARŲ DIRBĖJAI
267 DIVISION AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

JOHN NAUJOKAS

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APT1EKA
Kas yra didžiausias žmogaus priešas ?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas įvaro, bet ir į grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoju po plačią 
Ameriką pagarsėjusius

Urbo Lax Tabs
yra tai kanuole prieš kitą amši- 
ną žmogaus priešą—-vidurių ui- 
kietėjimą—kuris žmogui pagami
na daug rūpesčių ir sunkių ligų.
25 centai už skrynutę. ,

Urban’s Cold Powders
(MILELIUS NUO ŠALČIO) 

jokių Šalčių” nebijo. Už 75c ui 
baksą apsiginkluok nuo savo am
žino priešo!

F. URBONAS, Aptiekorius
6102 Grand Avąnuą

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

FRANK A. URBAN PHARMACY
151 METROPOLITAN AVENUE, BROOKLYN, N, Y.

Aš, žemiais pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERĮ, už kurį malonMdt 
an prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurody-man prisiųsti 

mals, kaip vaitoti.

Vardas

No.

Miestas

—Street or Avenue

Statei
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VIETOS ŽINIOS
“Laisvės” Pikniko 
Darbininkų Susirinkimas

Visi, kurie esate apsiėmę ką 
nors dirbt “Laisvės” piknike, 
prašomi susirinkti “Laisvėn” 
trečiadienio vakare, liepos 2 
d. Turėsime pasikalbėt ir su
tvarkyt, kad visi žinomume sa(- 
vo užduotis<ir vietas piknike.

Kurie turite vietos apsinak- 
Vojimui iš kitur atvažiavusiem 
iš vakaro draugam, prašome 
pranešti “Laisvės” ofisui
vėliau šeštadienio, apie 3 ar 
4 vai. po piet.

distrikto rinkimų kampanijos 
piknikas., žmonių buvo neti-1 
ketai daug. Didžiulis Pleas
ant Bay Parkas pilnutėlis dar
bininkų ir darbininkių, 
ju, kad galėjo būt iki 
žmonių.

Keturi Išvažiavimai
Forest Parke

Spė- 
7,000

Praeitą pedėldienį 
Parke buvo net keturi 
vimai. žmonių privažiavo pil
na giria; automobilių buvo pri
statyta pilni pakeliai. Išvažia
vimai buvo šių organizacijų: 
Lietuvių Piliečių Kliubo, A. L. 
D. L. D. 1 kuopos bendrai su

> Vakar dienos “Laisvėje” bu-1$- A. kuopa, Naturalė^ 
vo trumpai minėta apie komu- Sveikatos Draugijos ir šv. Ktj^-

ne

Didelė Demonstracija Prieš 
Anglijos Konsulatą

Forest 
išvažią-

žiaus Draugijos. Trijų pirmu
tinių išvažiavimai buvo skait
lingi, tai yra, kuopų ir kliu
bo, bet “švento kryžiaus” pik
nikas buvo toliau, krašte par
ko; ten žmonių visai nebuvo 
tik komitetas grajino sau ant 
gramofonuko visokias 
mes.

Piliečių Kliubas turėjo 
kalbėtojus: Mikalauską 
tininką), adv. Briedį, Siurbą 
ir Šaltį. Siurba pasakė trum
pą, bet gerą prakalbą; susirin
kę atydžiai klausėsi. Jis /nu
rodė, kaip dabartiniu laiku lie
tuviai turi rūpintis nevien tik 
lietuvybe, bet abelnu darbinin
kų gyvenimu. Mikalauskas 

Šuot, policija puolėsi pastot į n^^.° konkrečio nepasakė, tik 
kelią; vieną kitą darbininką j žodžių krūvą jjabėi e.
pradėjo lamdyt, bet šiuo syk 
darbininkai mokėjo save apsi
gint: policijos puolimus greit 
atrėmė, nepaisant jų buožių. 
Policija pasitraukė ant White
hall St., prie Anglijos konsu
lato, ir ten sustojus bandė ne
prileist demonstrantų. Bet di
delė darbininkų minia, kuri 
kas minuta darėsi vis didesnė, 
urmu puolė prie konsulato na
mo, <nuątumdama policiją į ša- 

reit vienas darbinipkas, 
už namo priešakin, pasili
pęs laiptų, pradėjo sakyt 
prakalbą. Keli policistai pri
bėgo prie jo ir vilko nuo laip
tu Pi-išoko demonstrantų mi- 
nia> aplamdė policistus ir atė
mė, kalbėtoją. Tuom tarpu at- 
pyšįk-ėjo keli trokai policistų ir 
su dideliu triukšmu leidosi į 
minią. Iššokę policistai iš ve
žimų, buožėmis pradėjo dau
žyt v demonstrantus. * žmonės 
DOiŠsigando, bet priešinosi po
licijai visomis jėgomis. Iš vie
nos namo pusės pravijus, tuoj 
kelių tūkstančių minia, su šim
tais įvairių iškabų (didelių 
plakatų) su. įvairiais obalsiais, 
susigrupuoja kitoj namo pusėj. 
Mačiau vienoj vietoj, kai dik- 
tas, kai bulius, tur būt detek
tyvas, vyras parsimetė vieną 
vyruką ir pradėjo gulintį 
mušt. Akirmirksnyje puolė 
ant jo apie desėtkas demon
strantų ir taip jį aplamdė, kad 
policistai visą i apipešiotą, su
trinta nosia, nuvedė į vežimą. 
Kitoj vLętoj policistas, kad pa
sirodyt drąsiu, išsileido iš mi
nios vytis savo auką; pasivijęs 
pradėjo buože mušti. Čia pro 
šalį važiavo pilnas trokaš do
kų darbininkų. Jie šoko iš tro- 
ko ąnt 'policisto,. atėmė iš jo 

;ir. kąvalkalsjo

nistų demonstraciją prieš An
glijos konsulatą ant Whitehall 
St., New Yorke. Dabar paduo
siu' plačiau, kaip išrodė tas 
darbininkų protestas prieš 
Anglijos MacDonaldo ir 
kartu Amerikos imperializmą, 
prieš persekiojimą ir žudymą 
Indijos darbininkų masių.

Nuvažiavus į Battery Par
ką kai 15 min. iki trijų, ten 
jau buvo apie 3,000 demon
strantų ; prakalbą sakė negras 
darbininkas drg. J. Paterson. 
Policijos buvo aplink apstoję, 
bet kol kas nieko nedarė de
monstrantam. Pabaigus kalbėt 
duota komanda traukt prie An
glijos konsulato. Pradėjus mar-

gies-

kelis
(tau-

Matyt, Mikalauskas bijo iš
reikšt savo “principus.” Adv. 
Briedis trumpai kalbėjo. Bet 
Žaltys tai tikrai patriotišką 
spyčių nurietė apie “mūsų 
brangią tėvynę”: “nurodė,” 
kaip dabar terTsmagu ir link
sma, laikraščius skaito visi, i 
kas tik nori.
kė, kokius laikraščius ten žmo
nės skaito. Juk dabar Lietu
voj fašistų valdžia uždėjus aš
tresnę cenzūrą ant šiek tiek 
švaresnių laikraščių, negu ca
ro Mikės valdžia po atgavimui 
spaudos. Lietuvos dabarti
niuose laikraščiuose nematysi 
net žodžio “darbininkas.”- O 
Žaltys, buvęs kada karštas so
cialistas, virto dideliu patriotu 

iir kelia kruvino Smetonos re
žimą į padanges., Teko gir
dėt, dauguma stebėjosi iš to
kios šalčiaus prakalbos. No
rėdamas susirinkusiems geriau 
įtikti, gyrė lietuvius, kaipo vie
ną iš gabiausių tautų, kuri per 
40 metų buvo be savo spaudos 
ir skaityt nepamiršo. . . Ištik- 
rųjų, tai tauta!

Kuopų išvažiavime gerą 
prakalbą pasakė drg. Buknys, 
“Laisvės” administratorius. Jis 
nurodė« kad tie kalbėtojai, ku
rie sako, kad darbininkam pe- 
reikia politika užsiimti, mulki
na darbininkus, norėdami pa
laikyt juos nežinėje savo rei
kalų. Palygino Sovietų Sąjun
gos dabartinę tvarką ir padė- 

padėčia: kiek 
kapitalistinėse 
maždaug, So- 
Paaiškino, ką

Jsigykit Išleistuvių 
Vakarienės Tikietą Išanksto

’šeštadienį, 5 liepos, bus ta 
didžioji iškilmė. Aido Choras 
sykiu su L. D. S. A. 1 kuopa 
rengia tą garsią iškilmę nau-% 
dai K. Menkeliūniūtės, nes ji 
greitu laiku išvažiuos į Itali
ją lavinti savo bajsą. Tat mes, 
aidiečiai ir L. D. S. A. 1 kuo
pa, kviečiame draugus ir drau
ges skaitlingai atsilankyti į tą 
garbingą pokilį. >Tikime, kad 
daug svečių atvažiuos' išvaka- 
ro į “Laisvės” pikniką, kuris 
atsibus ant rytojaus, po Men
keliūniūtės išleistuvių vakarie-■ * ) nei.

Kviečiame ir atvažiavusius 
svečius dalyvauti viršminėtam 
bankiete; turėsit progą išgirsti 
gerų dainininkų, kurie daly
vaus programos išpildyme lai
ke vakarienės; taipgi bus ge
ra muzika šokiams. , . ,

Pasistengkit įsigyti tikietus 
išanksto. Tikietus galite gau-. 
ti “Laisvės” raštinėj ir pas ai-, 
diečius. Tikieto kaina vaka
rienei $1.50, vien'į šokius 50c.

Vakarienė įvyks “Laisvės” 
svetainėj, 8 vai. vakare, šo
kiai prasidės 6 vai. vakare.

Rengimo Komisija.

New Yorko Žinios
Iš A. L. D. L. D. 23 Kuopos 
Susirinkimo

Minimos kuopos susirinki
mas įvyko sekmadienį, 29 d. 
birželio, kuriame padaryta ke
letas svarbių tarimų. Nutarta 
paaukoti $10 “Daily Worke- 
riui” ir nutarta,, kad nariai 
gautų naujų skaitytojų, pride
dant dalį jų prenumeratos, ir 
kad tie nauji skaitytojai 
būtų A. L. D. L. D. nariai, 
pašaliniai žmonės.
Išmestas J. Paskačinas iš 
A. L. D. L. D. 23 Kuopos

Jurgis Paskačinas, kuris bu
vo ilgą laiką A. L. D. L. D. 23

Bet jis nepasa- kuopos nariu, tapo prašalintas 
iš A. L. D. L. D., už jo nešva
rią kalbą prieš Sovietų Sąjun
gą ir kenkimą vietiniam veiki-, 
m ui'.

Metai laiko atgal, jisai SU klauskite telefonu; Great Neck 1686j 
visa šeimyna išvyko su grupe boat E<|/Great Neck, N. Y.

ne- 
bet

met aš numirsiu, čia tai jau 
oportuniątinė mintis.
A. P. L. A. 49 Kp. Nariams

Kuopos susirinkimas įvyks 
šį sekmadienį, 9 vai. ryte, As
toria Hali, 62 E. 4th St.

Susirinkimas įvyksta valan
da laiko anksčiau todėl, kad 
galėtume anksčiau užbaigti 
vykti į “Laisvės” pikniką.

, Dz .Rep.

PARSIDUODA 12 kambarių-- namas, 
Sheepshead Bay, vienas blokas nuo 

jūros, visi vėliausi įtaisymai; par
siduoda pigiai.
/ J. Domenienė
44 Union Ave., Brooklyn, N. Y. 

153-8

REIKALAVIMAI

Telephone, Stagg 9910

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

ir
REIKALINGA mergina arba mote

ris'' del prižiūrėjimo dviejų metų 
vaikučio ir pagaminimo valgio. Su 
užmokesčiu susitaikysime ant vie
tos.- A. Sargent.

941/E. 98th St., Canarsie, N. Y.
153-5

Daugiau Vietos Žinių 
Penktame Puslapyje

SUSIRINKIMAI
ŠV. JURGIO DRAUGIJOS 

SUSIRINKIMAS

Pusmetinis susirinkimas įvyks tre
čiadienį, liepos 2. “Laisvės” svetai
nėj, 46 Ten Eyck St„ Brooklyne. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Nariui 
kviečiami <skųitiingai j susirinkai; Sek
retorius J. A. Draugelis.*

IŠRANDA VOJIMAI
PASIRANDAVOJA 6 šviesūs kam

bariai, kampinis namas, yra visi 
įtaisymai. Randa • $35. Taipgi 4 
kambariai, randa $22. Kreipkitės 
po No. 288 Keap St., kampas Divi
sion Ave., Brooklyn, N. Y. 152-4

PASIRANDAVOJA didelis ir švie
sus kambarys, garu apšildomas, yra 
elektra ir telefonas, arti karų ir 
eleveiterio. Kreipkitės' po No, 31 
Grove St., tarpe Broadway ir Bush
wick Ave., Brooklyn, N. Y. 152-4

PARDAVIMAI
PARSIDUODA 7 kambarhĮ 

dideli, šviesūs kambariai 
dynė. Ant antro floro 
randavojami už $30. 
stovyj 
25x150. 
$4,500. 
$6,000. 
wood Ave., Brooklyn, N. Y.

namas:, 
ir mau- 

kambariai 
Namas geram 

ir geroj apielinkėj; lotas 
Kainą $6,500; mortgidžiaus 
Perkant cash, atiduosiu už 

Kreipkitės po num. 219 Nor- 
154-6

REIKALINGAS dženitorius prie 20 
šeimynų namo, štymu apšildomo. 

Gaus 3 kambarius ir užmokestį. 
Kreipkitės pas savininkų: Arnstoff, 
J319 Lincoln Place, near Utica Ave., 
Brooklyn, N. Y. Telefonas: Hard- 
ingway 6712. 152-4
REIKALINGAS partneris Į resto

ranų, kuris suprantą apie valgių 
gaminimų, arba virėja. Geros sąly
gos. Kreipkitės j “Laisvės” ofisų.

150-5 •

PAJIEŠKOJIMAI
PRAŠAU PRANEŠTI

Jeigu ,kuris žinot apie mirtį’ Jono 
jJerulaičio, gimusio Kalnėnų Kaime, 
Jurbarko' parapijoj. Buvo vedęš O- 
nų Arlauskytę. Amerikoj gyveno 
Brooklyne. Patirta, kad jis miręs, 
bet kur ir kada norime sužinoti. 
Jeigu kas žinot, praneškit 
sekamu adresu:

K. Rudaitis
1637 S. 47th CtM Cicero, 

150-5

greitai

III.

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street
(Williamsburg Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS:

65-02 Grand Ave., Maspeth, L. I.
Tel.: Juniper 6776

PARSIDUODA saldainių krautuvė, 
lietuvių apgy ventoj vietoj. Par

duoda iš priežasties kitokių užsiė
mimų. Biznis gėras, randa pigi, 
krautuve su gyvenimo kambariais.

15 Scholes St., Brooklyn, N. Y.

PARSIDUODA Great Necke bučernė 
ir groserne, biznis gerai įdirbtas, 

lietuvių apgyventoj vietoj. Jeigu no
rį, gali pirkti^ su namu arba viena 
bizni. Labai gera proga, pasinau-
dokit. Del * platesnių informacijų

arba kreipkitės po num. J00 Steam- 
. 153-?

Dr. A. L. CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

Specialistas del visų ligų ir ope
racijų: Akių, Ausų, Nosies ir 
Gerklės. Naujausi diagnozo ir 

gydymo būdai.
127 East 84th Street 

(Tarpe Park ir Lexington Avės.) 
NEW YORK CITY 

VALANDOS: 10-12 A.M>;6-8 P.M. 
Nedėliomis 10 A. M. iki 1 P. M.

VISOKIU ROŽIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKŲ STILIUM 
Pavalgius čia malonu pabūti, pasišnekučiuoti 

su kitais, arba ramiai pasiskaityti.—Sykį 
atsilankę persitikrinsit.—Pabandykite I
z SAVININKAI MARčIUKAI

17 Lorimer Street “Laisvės” Name
BROOKLYN, N. Y. i h

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

LIETUVIS DENTISTAS
221 S. 4th St., Brooklyn, N. Y.

X-Spinduliy, Diagnoza r 
Gazo Anestetiką.

VALANDOS:
Nuo 9 vai. ryte iki 8 vai. vakare.
Penktadieniais ar šventadieniais

< , tik susitarus.

Telefonas Stagg 2812

STOGDENGIS

T
LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS
DAKBĄ ATLIEKA

Nufotografuoja ir 
numaliavoja viao- 
k i u a paveikslus 
įvairiomis b p a 1- 
vomis. Atnaujina 
ienų* Ir krajavui 
ir sudaro au 
anaerikoniškaii.

TELEFONAS!
TRIANGLE 1450
KreipkitSi Šiuo 

adresu:

U. JONAS
178 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y.

GERAI IR PIGIAI

STOKES

Telephone: Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

Metalu IšmuSame Siei>4» 
ir Lubas; Užtaisome 
Vandens? ' ’ » > ? *

229-231 LEONARD ST.;
Brooklyn, N. Y. ‘

.'*• f '»■ Mūsų darbu patenkinti 
visi, kuriem tik dirbame. 
------------- ---------- . i, u ,,

MATTHEW P. RAILAS
(BIELIAUSKAS)

PHONE
Stagg 
5043

Notary 
Public

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Patarnauju visiem be skir
tumo. Tolumas del manes skir
tumo nedafo. Mano ofisas' at
daras dieną ir naktį. T'x*
atlieku gerai. 'Reikale 
kitčs pas mane, o pate 
kuogeriausiai.

734 Grand f
BROOKLY?

%

į Sovietų Sąjungą. Jam vyks
tant, buvo perspėtas, kad lie
tuvių kooperatyve ir visoj So
vietų Sąjungoj nėra tų pyra
gų, kuriuos jisai tikisi nuvy
kęs rasti, ir kad Rusijos žmo
nės, vykindami penkių metų 
planą, turi pasiaukoti dirbda
mi, atstatant nugriautą šalį. 
Bet jisai neklausė ir tikėjosi, 
anot jo paties žodžių, kad ji
sai nuvykęs ten 
ir kitą ilsėsis!

Kuomet jisai 
meriką, tuomet 
penkių metų kūdikis, radęs 
geležėlę, arba kai bažnytinė! 
davatka, kur tiktai eina, tai 
visuomet įvairiais būdvar
džiais dergia Sovietų Sąjungą, 
ir klausant iš šalies sugauni 
visuomet meluojant, kuomet tą 
patį sakinį jisai pakartoja 
skirtingai.

Nuo jo parvykimo vietos 
draugai tėmijo jo elgesį ir 
kentė, manydami, kad jisai 
pasitaisys ir perstos tuos ple
palus ^skleidęs, bet niekas iš 
to neišėjo. Sulaukus vasaros 
ir susirenkant būriui . lietuvių 
į parką, jisai, lyginai kaip tas 
Lietuvos skerdžius, tą pačią li
taniją pakartoja, , drėbdamas 
purvu visam darbininkų judė
jimui.

A. L. D. L. D. 23 kuopa per-r 
spėja kiekvieną New Yorko 
lietuyį, kad to žmogaus palai
dai burnai netikėtų. Jisai dau
giau nėra mūsų darbininkiškų 
organizacijų nariu. 1 Jie kal
tina dienraštį “Laisvę,” kam 
juos suagitavo vykti į Sovietų 
Sąjungą, bet visiems yra žino
ma, kad “Laisvė” perspėja 
tuos, kurie nori vykti, kad- jie 
neras tų dalykų, kurių jie ti
kisi rast; jie nesupranta tų da
lykų, kuriem yra Rusijos 
nes pasiaukoję ir dirba delei 
visos žmonijos gerovės, 
parvykęs, kiekvienam

ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZ

Tel., 0783 Stagg

Kalbėjo ir Naturalės Sveikąjį? ida£ balldd fšsiftrfelikt rėvai-

UŽEIGAzmo*

ĮĮ^MIRTYS—LAIDOTUVES j|

Ko-

savaitę dirbs 
Bet apsivylė, 
parvyko į A- 
lyginai, kaip

tį kitų šalių 
bedarbių yra 
šalyse ir kiek, 
vietų Sąjungoj, 
reiškia kapitalistinių valstybių
“nusiginklavimo” konferencija 
ir kalbos apie ,“amžiną taiką.” 
Klausytojų buvo įvairių pažiū
rų, vienok visi atydžiai klau-

mes patarnausime kuogeriausią, f

KAINOS NUO $5.50 IKI $10.00 ’
Nudažom žilus plaukus ir sugar< 't 

biniuojame ilgam laikui. Kreipkitės M 
sekamu adresu:

ouožSš 'pradėjo jį vanot.
vdrjZbėt išpijo?“ Taįo įe’ro’kai • ‘“ „P?"®^to^.s 
apkultas., Tokių scenų buvo ke- " ’ ’
liolikoj vietų. , ( <.

Visa valantį baisiai sušilus 
ir įnirtus 'policija ‘ darbavosi, 
kol iškrikdė demonstraciją. 
Keliolika cįarbininkų sumušta, 
sumuota apie pustuzinis. poli- 
ciįrtų. Demonstrantai, niekur 
nepuolė policijos, bet tik gy
nėsi. Areštuota šeši demon
strantai. Tarp areštuotų yra 
Vienas kokis tai aktorius, ne 
komunistas.; jis irgi apdaužy
tas.'. . Tai buvo viena iš smar
kiausių d^moįstracijų,

r ' t f h Rep.

I neteko sužinot). Jis nurodi
nėjo, kaip žmonės turi užsilai
kyti, kad nesusirgtų. Tai jau 
žinoma jų “teorija.” Kai ką 
naudingo pasakė jis apie val
gių pasirinkimą.

Abelnai imant, išvažiavimai 
pąvyko visiem; išskiriant “šv. 
kryžių.” Nors buvo suvažia
vę visų sriovių žmonių, vienok 
didelių ginčų, susikirtimų ne
buvo. ' 4 ' Rep.

Komunistų Partijos -
Piknikas Pasekmingas

Praeitą nedjėidienį buvo 
munistų 'Partijos New Yorko

Daniel Pilkauskas, 48 metų, 
97 Union Avė., mirė birželio 
28 d.; bus palaidotas liepoą 2 
d., Kalvarijos ^kapinėse.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius J. Garšva.

Jisai, 
sakė, 

kad jisai permatė ir suprato 
ir tuo savo supratimh atsisakė 
pasiaukoti atstatymef šalies ir 
vykinime komunizmo ir, anot 
jo žodžių,rkanj man? vargai ir 
rūpihtis, kad palikus kitiems 
gerovę* bei gerėsite ateitį, kuo-l

Šiuomi primenu savo draugams, jog aš vią dar . 
praktikuoju savo profesiją. Pirmiaus antrašas— ♦

buvo 271 Berry St. Dabar mano antrašas:

DR. H. MENDLOWITZ
f

2220 Avenue J 1 Brooklyn, N. Y,
Tel.: Midwood 6261

VIDURIAI UŽRIETĖ JI
Kendrick’s Herb Laxa tive yra Padaryta 

Grynų Žolių ir Ne turi Savyje Jokių 
Chemikalų

šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vid»- 
riūs ir pagelbsti sugrąžint naturilį vidurių malimų. V 
Nereikia virint, o tik sumaišyt su vandenių ir užsigert 
einant gult. Visiškai nekenksmingas, ir galima duot 
vaikams, kūdikiams,. lygiai kaip ir suaugusiems. Kai
na ....................................................60c, per paltų 6&c.

Kundroto aptieka yra didžiausia Ir seniausia 
vaistinė. Mes specialistai sutaisyti daktarų 
receptus, ir užtikrinant, kad sudėtinės šių re- 

i ceptą dalys, gydytojų užsakymu, yra naujos, 
tyros ir geriausios.

taip pat turime žolių ir gerą sandėlį gyduolių. 
Kiekvieną kartą reikalaujant, kreipiatės:

Mes

J. LbVANDA
r (Levandąuskas)

GRABORIUS
•' ' (Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N., Y.

MALONAUS PASIMATYMO

9

Jūs pažįstate mus, mes pažįstame 
jus,: bet jau senai matemėsi. Būtų 
linksjna pasimatyti.

Kurie dar nepažįstate mūs, tai 
del pažinties užeikite, o būsite ma- - 
loniai priimti.

J. ir O. VAIGINIS
214 Perry Ave., Maspeth. N. Y.

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

Bedford Avenue Brooklyn,229
Kamp. N. 4-tos gat. TeL Greenpoint 2017-2860-8514 

. ■. i .
Iškirpkit skelbimą ir nriaiųakit karta au užsakymo

MOLLYN’S LIETUVIŠKA BARBER SHOP 
IR BEAUTY PARLOR

PRANEŠIMAS MO

šįmet turime geriausios 
sios mados Permanent Wąve 
nas, todėl kviečiame visas ateik 
o J

® Prie šalia A
BROOKLYN, N. Y.

O' 
r


	Brooklyn NY Laisve 1930 Jul-Oct 1930 00013.pdf (p.1)
	Brooklyn NY Laisve 1930 Jul-Oct 1930 00014.pdf (p.2)
	Brooklyn NY Laisve 1930 Jul-Oct 1930 00015.pdf (p.3)
	Brooklyn NY Laisve 1930 Jul-Oct 1930 00016.pdf (p.4)
	Brooklyn NY Laisve 1930 Jul-Oct 1930 00017.pdf (p.5)
	Brooklyn NY Laisve 1930 Jul-Oct 1930 00018.pdf (p.6)

